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Abstract 

Bakgrunden till denna studie är det idag mångkulturella samhället och hur 

media lyfter fram denna mångkulturalitet som en problematik samt hur detta 

speglas för barnen. Skolans syfte är att utbilda nästa generations medborgare 

och det är med barnen som arbetet måste börja för att få bort den idag allt större 

segregation som finns i samhället. Det som vi människor inte vet någonting 

om upplevs som främmande och denna okunskap leder till klyftor i samhället. 

För att nå en lösning ska arbetet börja med barnen och i det avseendet är 

litteraturen ett viktigt verktyg. Syftet med denna studie är att undersöka hur 

mångkulturell litteratur används och marknadsförs till elever. Studien kommer 

även att undersöka hur arbetet med mångkulturell litteratur kan skilja sig 

beroende på var skolan är belägen. Teorier som studien utgår ifrån är det 

sociokulturella perspektivet, där barnpsykologen Lev Vygotskji kom fram till 

att barns utveckling är helt beroende av de sociala samspel de växer upp i, samt 

det postkoloniala perspektivet där teorins grundtanke är att kolonialismen har 

lett till att det västerländska har blivit det normala för större delen av världen. 

För att komma fram till resultatet har intervjuer sammanställts och litteratur 

bearbetats. De metoder som använts i studien är insamlingsmetod och 

analysmetod som följs av en metoddiskussion. Central i studien är en av 

informanterna, en bibliotekarie med elva års yrkeserfarenhet och kunnig i 

ämnet mångkulturell skönlitteratur. Vår förhoppning är att denna studie ska 

väcka ett intresse hos läsaren för att denna ska bli medveten och i framtiden 

göra aktiva val till sina elever. Det är bland annat genom litteraturen som en 

normalitet och acceptans kan skapas om det som anses vara ”främmande”.  
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1 Inledning 

Sverige är idag präglat av att vara ett mångkulturellt samhälle, där majoriteten 

av skolklasserna har elever med ett annat modersmål än svenska. I samband 

med att mångkulturaliteten ökade har läroplanen för skolan anpassats och 

grunden för den svenska skolan handlar om ett ständigt värdegrundsarbete som 

ska genomsyra all undervisning och utbildning. Det svenska mångkulturella 

samhället har fått stor plats medialt och det målas ofta upp i media som 

problembaserat, där det konfliktfyllda hamnar i centrum (Kåreland, 

2013:123). För att motverka bilden av det som anses vara problembaserat, 

menar Kåreland, som är barnboksforskare, att det är viktigt att barn får möta 

det mångkulturella i litteraturen. Kåreland hänvisar till Jella Lepman som efter 

andra världskriget bildade ett internationellt barnbibliotek. Kåreland citerar 

Lepman ”Om barn tidigt genom litteraturen fick möta andra barn och andra 

länder skulle sådana möten kunna förhindra framtida krig […] börja med 

barnen för att kunna bygga upp världen igen” (Kåreland, 2013:149). Skolan är 

en viktig arena för att väva in mer litteratur i vardagen, i och med att barnen 

befinner sig där större delen av sin vakna tid.  

 

En social konstruktion som människan skapat är ”ras”, där begreppet 

har skapat olika förutsättningar för olika människor i form av varor, tjänster 

och möjligheter. ”Ras” är normativt betingad och legaliserad vilket ofta ger 

uttryck för ett ärvt underläge. Detta är vad Yenika-Agbaw (2014) 

uppmärksammar oss på och att detta är en daglig upplevelse för vissa 

människor (2014:234). Detta är starka ord som professorn Yenika-Agbaw 

uppmärksammar oss på samt den grymma verkligheten som uppstått genom 

en mänsklig konstruktion som upprepats år efter år och blivit norm. Det visar 

på hur stort vårt uppdrag är, att jobba aktivt för att motverka de fördomar som 

ingen annan mindre än vi själva skapat, de fördomar som skapat orättvisor för 

en stor del av mänskligheten och som fortsätter att skapa orättvisor. Ett steg i 
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rätt riktning är att börja med barnen, skapa rätt värderingar hos den nya 

generationen och visa på allas lika värde oberoende på bakgrund. Det börjar 

med oss, lärare, med litteratur som verktyg. Litteratur som kan visa en 

verklighet för barnen där alla hör hemma och inte enbart en liten del.  

 

Skolan ska vara en plats där kulturer möts och måste därmed vara en plats som 

tar ansvar och vidgar möjligheter som kan stärka denna förmåga hos alla som 

verkar inom skolan. ”Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla 

föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, 

förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena 

eller andra åskådningen” (Skolverket, 2011:8). Detta är något som 

bibliotekarien Eric Haraldsson tar fasta på och arbetar aktivt med. Han är en 

av våra informanter i denna studie och även den som vi inte kommer fingera i 

studien. Haraldsson har en magisterexamen inom biblioteks- och 

informationsvetenskap från Växjö universitet, nuvarande Linnéuniversitetet, 

där han examinerades 2008. Haraldsson kommer frekvent nämnas och han är 

en central del av studien, då han benämner vikten av att arbeta med mångkultur 

i skolorna och menar på att ”så länge vi har ett centralt innehåll eller ett 

kunskapskrav som ger oss möjlighet att lyfta den här typen av frågor eller 

representation så tycker jag att det är vårt jobb att eftersträva det” (Haraldsson, 

2019). 

 

Mångkultur förefaller vara ett problemområde för verksamma inom skolans 

ramar att arbeta med. Läsaren av denna studie kommer få ta del av hur 

bibliotekarier och lärare arbetar för att elever ska möta det mångkulturella på 

ett naturligt sätt genom skönlitteratur. Genom tidigare forskning som belyser 

mångkulturell skönlitteratur och genom intervjuer med bibliotekarier kommer 

studien att belysa viktiga delar i arbetet med mångkulturell skönlitteratur. Dels 

hur bibliotekarier arbetar med mångkulturell skönlitteratur, dels hur de tänker 

gällande syftet. En del skolor arbetade med mångkulturell skönlitteratur i en 
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liten utsträckning av olika orsaker, exempelvis brist på pengar, olika 

yrkeserfarenhet och brist på lämpliga böcker till sina elever. I andra skolor 

arbetar de med mångkulturell skönlitteratur genom mångspråksbibliotek, där 

de kunde låna böcker på olika språk passande för sina elever med annat 

modersmål än svenska. I vissa skolor arbetar de med mångkulturell 

skönlitteratur genom att problematisera och därefter hitta en lösning på ett 

eventuellt problem. Ett exempel är boken Sjalen skriven av Kåre Bluitgen 

(2014), som handlar om en flicka som tappar bort sin sjal och därigenom stöter 

på olika problem. I andra skolor arbetar de med mångkulturell skönlitteratur 

som normaliserar det mångkulturella samhället. Dessa böcker inkluderar 

mångfalden på ett naturligt sätt, ett exempel är boken Bråttom, Bråttom 

skriven av Siv Widerberg och Anna Bengtsson (1996). Berättelsen handlar om 

en familj som har bråttom på morgonen till jobb, skola och förskola. Det 

bilderna visar är mångfalden, som inte går att utläsa genom texten. Tidigare 

forskning kommer att stödja vissa punkter och även belysa vikten av att arbeta 

med mångkulturell skönlitteratur. Studien kommer att lyfta fram olika teorier 

såsom den sociokulturella teorin och det postkoloniala perspektivet. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att analysera användningen av mångkulturell 

skönlitteratur i skolan, för att se om lärare och bibliotekarier tar hänsyn till 

elevers bakgrund när valet av böcker görs. Studien kommer att fokusera på hur 

läraren och bibliotekarien arbetar för att marknadsföra böcker för eleverna. 

Studien kommer även att undersöka om valet av böcker som lärare och 

bibliotekarier gör, är medvetet eller inte medvetet samt beroende av elevernas 

bakgrund. 
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1.1.1 Forskningsfrågor 

- Hur skildras mångkultur i de böcker som eleverna tar del av i skolan?  

- På vilket sätt presenteras mångkulturell litteratur av lärare och 

bibliotekarier i klassrummet? 

- På vilket sätt används mångkulturell skönlitteratur i klassrummen? 

 

2 Teoretisk ram 

Avsnittet teoretisk ram kommer behandla de olika teorier som studien utgår 

ifrån. De olika teorierna är den sociokulturella teorin (2.1) och det 

postkoloniala perspektivet (2.2)  

 

2.1 Sociokulturell teori 

Studien kommer att utgå ifrån Lev Vygotskijs sociokulturella teori, som 

innebär att barns utveckling är helt beroende av de sociala samspel de växer 

upp i. Hwang och Nilsson (2011) skriver i Utvecklingspsykologi om Vygotskij, 

den ryske barnpsykologen som menar att barn utvecklar olika psykologiska 

verktyg för att hantera problem. Det första verktyg som barn utvecklar är 

språket som hjälper barnen att delta i sociala samspel. Kultur och språk är 

något som Vygotskij menar påverkar den kognitiva utvecklingen, alltså att 

utveckling sker både utifrån och in och inifrån och ut. Vygotskij menar att de 

sociala faktorerna kan både hindra och främja barnens utveckling (2011:66ff). 

Vygotskij menar att all utveckling sker i en social miljö och i samspel med 

andra, något som återspeglar syftet med denna studie, där vi kommer att 

fokusera på hur mångkulturell litteratur utvecklar elevernas 

värdegrundstänkande i den sociala miljön. 

 

2.2 Postkoloniala perspektivet 

Studien kommer även att utgå ifrån ett postkolonialt perspektiv. Teorins 

grundtanke är att kolonialismen har lett till att det västerländska har blivit det 

normala för större delen av världen. Det som avviker från det normala är allt 
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som inte anses vara västerländskt. Det postkoloniala handlar alltså om 

dominans och underordning i globala relationer. Viktigt i detta perspektiv är 

språket. När en människa nämns i tal eller i skriftspråk skapas en social mening 

om hens identitet och tillhörighet. Det de flesta postkolonialteoretiker har 

gemensamt är att de ifrågasätter maktstrukturer, bland annat inom litteraturen.  

Den kultur som i böckerna inte är västerländsk är ofta en bikaraktär och 

beskrivs utifrån stereotypa föreställningar (Gustavsson & Tallberg, 

2014:302ff). Forskning inom denna teori har även bedrivits inom 

barnlitteraturen. Maria Nikolajeva (2010) är en professor i barnlitteratur och 

har skrivit flera studier utifrån ett postkolonialt perspektiv. Nikolajeva visade 

på att det inom barn- och ungdomslitteraturen skapas ett ”vi och dem”-

perspektiv där ”vi” är de västerländska barnen och de som inte ses som 

västerländska hamnar i kategorin ”de andra” (Nikolajeva, 2010:112).  

 

3 Tidigare forskning 

I det här avsnittet redogörs enbart för vad den tidigare forskningen säger 

gällande mångkulturell skönlitteratur och lärarens sätt att arbeta med 

litteraturen. I början redogörs för vad olika forskare skriver gällande 

mångkulturell skönlitteratur (3.1). Avslutningsvis redogörs för hur lärare går 

tillväga för att välja skönlitteratur (3.2).  

 

3.1 Mångkulturell skönlitteratur 

Sandra L. Osori, professor vid Illinois State University (2018), skriver i sin 

forskning, Multicultural Literature as a Classroom Tool, Multicultural 

Perspectives, att användningen av mångkulturell skönlitteratur i klassrummet 

kan vara som en spegel, ett fönster eller skjutdörrar för eleverna. Bilderna och 

handlingarna i litteraturen återspeglar elevernas livssituation med 

beskrivningen, fönstren där eleverna kan se andra individers livssituation, 

skjutdörrar där eleverna kan gå in i en värld som författaren har skapat till sina 

läsare och spegel som illustrerar deras livssituation (2018:47). Det är därmed 
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viktigt att de skönlitterära böckerna i klassrummet är mångsidiga, så att 

eleverna kan ta del av dels spegeleffekten för att kunna leva sig in i boken, dels 

fönsterperspektivet för att kunna leva sig in i andras världar och erfarenheter. 

Därigenom skapas skjutdörrar som hjälper eleverna att gå in i olika 

föreställningsvärldar. Litteraturforskaren Katherine Elizabeth Lafferty (2014) 

har i sin forskning visat att elever som fick ta del av böcker med normbrytande 

ingång började se mönster mellan böckerna och sitt eget liv, vilket även 

resulterade i förhöjda studieresultat. Hon lyfter även fram att skolornas 

bibliotek spelar en stor roll för att öka medvetenheten om den mångkulturella 

litteraturen som finns tillgänglig för eleverna (2014:203). Lafferty (2014) 

skriver om det viktiga ansvaret som skolbibliotekarierna bär för att 

marknadsföra den mångkulturella skönlitteraturen som kommer i skymundan. 

Bibliotekarien bör även sätta de mångkulturella böckerna i fokus (2014:203). 

Lafferty menar även att genom litteratur kan vi visa den dominerande 

kulturens diskriminering som uppstår i samhället och med hjälp av litteraturen 

få eleverna att förstå andras synvinkel. På så sätt kan dörren till dialoger 

öppnas mellan eleverna för att öka förståelsen för de osynliga orättvisorna 

(2014:204). En av Laffertys informanter, menade på att efter denne hade läst 

böcker som sätter det mångkulturella i fokus, inte kunde föreställa sig hur det 

var att vara omgiven av en dominerande kultur. Informanten kunde å andra 

sidan, enbart föreställa sig den kvävande effekten som det förde med sig att 

vara i minoritet. ”I cannot fully understand what it must be like to have a 

dominant culture being portrayed everywhere I looked; however, I can only 

imagine the stifling effect it would impose on someone” (Lafferty, 2014:204). 

Med denna kunskap har det ändå inte skett en förändring i ökad medvetenhet 

gällande marknadsföringen av mångkulturella böcker i klassrummet (Lafferty, 

2014:204). Laffertys iakttagelser är från USA och de är fem år gamla och vi 

hoppas att en förändring på området är på gång både där och här i Sverige. 
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Den postkoloniala teorin handlar i hög grad om att skapa rättvisa bilder och 

skildringar. Det handlar om hur bild, film, text och konst skildrar kultur som 

inte är den västerländska. Den skildring som framförs är allt för ofta en 

problematisk åskådning (Lundahl, 2002). Teoretiker inom det postkoloniala 

kritiserar de förtryck som finns i skildringarna samt språkets betydelse för att 

upprätthålla den globala maktdominansen och underordningen (Gustavsson & 

Tallberg, 2014:303). Homi Bhabha är en professor inom postkolonialismen, 

som menar att vi upprätthåller olika stereotyper och genom det kategoriserar 

människor. Bhabha har en teori som berör de kulturella skillnader som kan 

uppstå när man flyttar från en kultur till en annan. Han menar då att människan 

lever i en mellanposition som han kallar för ”third place” (Kåreland, 

2013:145).  

 

3.2 Lärarens val 

Svenska är brett och ämnesövergripande och denna bredd möjliggör för olika 

sätt att arbeta med svenska. Hur lärare väljer att arbeta med ämnet kan därför 

skilja sig åt avsevärt från klassrum till klassrum. Charles Sarland, en forskare 

vid University of East Anglia, utförde en pilotstudie där han observerade och 

intervjuade verksamma lärare i den engelska grundskolan. Sarlands studie 

visade på att många av informanterna såg användningen av skönlitteratur som 

en vilostund. Sarland frågade lärarna varför de valde just de böckerna som de 

gjorde till eleverna och kom fram till att det fanns sex olika kategorier som 

förklarar hur lärare kan motivera sina val av skönlitteratur i klassrummen. De 

kategorierna som Sarland använde sig av i sin studie är: 

- tillgänglighet och användbarhet 

- lärarens personliga preferenser 

- riktat till mottagaren 

- utveckling av elevernas läsning 

- bokens kvalitet 

- boken för vidare kultur (Sarland, 1991:6).  
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Tillgänglighet och användbarhet handlar om vad lärarna har för tillgång till 

olika böcker inom skolan. Personliga preferenser handlar om att lärare ofta 

väljer böcker som de själva tidigare har läst. Riktat efter mottagaren handlar 

om att de väljer ut en bok som de tror passar just den aktuella elevgruppen. 

Utveckling av elevernas läsning handlar om att de vill med hjälp av boken 

utmana eleverna i sin läsning, genom att välja en bok som ligger snäppet över 

vad eleverna klarar av på egen hand. Kategorin som Sarland kallar för bokens 

kvalitet handlar om att läraren väljer bok efter ”status”, alltså vars innehåll har 

en hög kvalitet eller om den är skriven av en högaktad författare. Sista 

kategorin böcker som för kultur vidare handlar om böcker som lärare väljer i 

undervisningssyfte och som är bärare av ett kulturarv, exempelvis klassiker. 

Dessa böcker är också bärare av kulturella värderingar från sin tid, något som 

man med fördel kan diskutera vid läsningen. 

 

4 Metod och material 

I det här avsnittet redogörs först för urvalet av informanter (4.1) och sedan 

redogörs för vilken metod som använts (4.2). I resterande delar kommer det 

att redogöras för analysmetod (4.3) och avslutningsvis metoddiskussion (4.5).  

 

4.1 Urval 

När ämnet för vårt examensarbete gjordes ansåg vi det lämpligt att genomföra 

vår VFU i skolor där elever med mångkulturell bakgrund utgjorde majoriteten. 

Detta för att vi tänkte att vi skulle få en bra insyn i hur bibliotekarier och lärare 

arbetar med mångkulturell skönlitteratur i biblioteket och i klassrummet. Men 

på de platser vi genomförde vår VFU arbetade bibliotekarierna och lärarna i 

liten utsträckning med just vad vi hade tänkt att undersöka. Målet i dessa 

skolor var att eleverna skulle hålla sitt läsande vid liv och därmed fick eleverna 

fritt välja vilka böcker de ville läsa. Bibliotekarierna och lärarna valde i första 

hand högläsningsböcker efter vilket tema som eleverna arbetade med och 
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därmed framkom det att de inte arbetade medvetet med mångkulturell 

skönlitteratur. Detta medförde att vi fick tänka om, på så sätt att vi besökte 

skolor som vi inte hade haft vår VFU på för att se om de arbetar på annat sätt 

med mångkulturell skönlitteratur. Efter överväganden radades kommunens 

alla grundskolor upp och därigenom valdes, slumpmässigt, fyra skolor att 

forska vidare på.  

 

Med hänsyn till forskningsetiska skäl och för att tillämpa 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) kommer vi inte att skriva ut 

på vilken skola deltagarna arbetar, men vi kan skriva att de skolor som vi har 

besökt är F-9 grundskolor. Däremot kommer vi att nämna Eric Haraldsson vid 

namn eftersom han är den som har bidragit med mest kunskap och information 

och dessutom var villig att uppträda under eget namn (bilaga 4). Haraldsson 

har fått ta del av informationen gällande studien och han kommer även att 

godkänna det vi skrivit om hans arbete och de uttalanden han gjort innan 

publicering (Bilaga 1, 2 och 4). Studien tillgodoser de fyra allmänna 

huvudkraven på forskning som är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Bibliotekarierna fick skriftligen ta 

del av informationskravet och samtyckeskravet (Bilaga 1 och 2). Dels fick de 

ta del av information om studien och hur deras medverkande skulle användas 

och hanteras, dels fick de ge sitt samtycke i form av underskrift. Under 

intervjuns gång följde vi en mall där alla förutbestämda frågor fanns med och 

allt efter vilka svar vi fick på dessa frågor kunde vi följa upp med följdfrågor. 

Detta i enlighet med den valda semistrukturerade intervjumetoden, där vi 

kunde ändra och lägga till frågor för att utveckla samtalets gång.  

 

För att kunna utföra forskning som svarar på våra forskningsfrågor samtidigt 

som det ger en kontextuell förståelse kommer vi att skriva ut att det är fyra 

olika skolor i samma kommun. Skolorna kommer i studien att skrivas ut med 

fingerade namn för att underlätta för läsaren och för att följa 
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konfidentialitetskravet. De fingerade namnen på skolorna är Skola 1, Skola 2, 

Skola 3 och Skola 4.   

 

4.2 Insamlingsmetod 

De insamlingsmetoder som vi främst använt oss av är intervjuer och olika 

typer av texter som bearbetats för att få fram ett utfall. Metoden i den här 

studien är semistrukturerade intervjuer vid insamling av information. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att frågor som vi ställer till den 

intervjuade personen är förutbestämda, men under intervjuns gång kan det 

uppkomma följdfrågor som kan bidra till att ge en klarare bild av hur 

respektive person arbetar med mångkulturell skönlitteratur. Det innebär även 

att det inte är en självklarhet att frågorna ställs till alla intervjuade personer i 

samma ordningsföljd utan hänsyn tas efter intervjuns gång. Urvalet baseras på 

fyra bibliotekariers utsagor om hur de väljer att arbeta med mångkulturell 

skönlitteratur. Vetenskapliga texter och litteratur ligger även till grund för 

insamlingen av information. Dessa texter har bearbetats genom kritisk 

granskning och jämförts med vad andra texter redoviserar.  

 

4.3 Analysmetod 

De fem stegen som vi använt oss av för att analysera vår data är:  

- iordningställande av data 

- inledande utforskning av data 

- analys av data  

- framställning och presentation av data 

- validering av data (Denscombe, 2016:348). 

Första steget var iordningställande av data, vilket gjordes när kommunens alla 

grundskolor radades upp och valet blev fyra slumpmässigt utvalda skolor. 

Även katalogisering av text gjordes och detta i form av ett sökschema. 

Inledande utforskning av data var steg två och detta gjordes under intervjun i 

form av anteckningar och efter intervjun i form av att hitta samband och 
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olikheter i de olika informanternas utsagor. Med hjälp av de olika texter som 

katalogiserats och sedan bearbetats och kritiskt granskats, kunde det även här 

ses vissa samband mellan texterna och även mellan text och intervju. I det 

tredje skedet jämfördes de olika data och kategoriserades efter olika sätt som 

de olika skolorna arbetade vilket kommer att redovisas i resultatdelen av 

studien. Framställning och presentation av data är det som sker genomgående 

i de olika avsnitten av studien i form av bearbetning och tolkning av all data, 

där det även görs jämförelser för att kunna styrka vissa utfall. Validering av 

data presentera genomgående i studien.  

 

4.4 Metoddiskussion 

Vi är medvetna om att de fyra bibliotekarierna som har intervjuats inte 

representerar alla bibliotekarier runt om i den staden där vi har genomfört vår 

studie. Studien går inte att generalisera, i och med att den är gjord i en sådan 

liten omfattning, men tillsammans med tidigare forskning kan denna studie 

ändå medföra ett nytänkande bland andra bibliotekarier och lärare om arbetet 

med mångkulturell skönlitteratur, samt för oss som blivande lärare. Även om 

studien utgår från semistrukturerade intervjuer är det ändå förbestämda 

intervjuer. Som vi skrev innan kan det inte motsvara genomsnittet utan det ger 

en liten inblick i hur fyra bibliotekarier arbetar på sina respektive arbetsplatser. 

Detta förutsätter en systematisk och kritisk analys av den insamlande data 

eftersom studien utgår från empiriskt material. Vi behöver även ha i åtanke 

möjliga felkällor som exempelvis att vi har ett lågt antal bibliotekarier som 

informanter och relativt kort tid för själva studiens genomförande och att en 

av bibliotekarierna får mer utrymme än de andra eftersom han hade mest att 

säga (Vetenskapsrådet, 2017:25ff).  

 

Studien är även en systematisk studie och i detta ingår metaanalys vilket 

innebär att forskaren använder flera studier för insamling av data (Forsberg & 

Wengström, 2016:28), exempelvis tidigare forskning, vetenskapliga artiklar, 
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observationer och intervjuer. Systematisk studie innebär även att kritiskt 

granska insamlingen av data för att den ska anses ha en hög vetenskaplig 

kvalitet (Forsberg & Wengström, 2016:29). Det som kan vara en nackdel är 

risken för påverkan som kan ha uppstått innan intervjun i och med att vi dök 

upp oanmälda. Det kan ha överraskat informanterna, men alla var jättetrevliga 

och välkomnande när vi väl satte igång med intervjuerna. De avgränsningar 

som gjordes var att inte intervjua lärarna, utan enbart bibliotekarier. Däremot 

användes forskningen tillsammans med informanternas svar för att komma 

fram till hur lärare arbetar med mångkulturell skönlitteratur.  

 

5 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi ta upp de resultat vi kommit fram till utifrån empiri 

och tidigare forskning. Avsnittet är uppbyggt på så sätt att våra 

forskningsfrågor står som rubriker och under dessa presenteras resultatet.  

 

5.1 Hur mångkultur skildras i litteraturen 

Under de olika intervjuerna med bibliotekarierna visade det sig att de arbetar 

på olika sätt med den mångkulturella skönlitteraturen, beroende på vilken 

skola de arbetar på. I de skolor där majoriteten av eleverna har svensk 

bakgrund, användes mångkulturell skönlitteratur i mindre utsträckning än den 

gjordes i skolor med elever som har annat modersmål än svenska. 

Bibliotekarierna menade att det ändå inte finns elever med invandrarbakgrund 

i skolan och därmed inte behövde arbeta med mångkulturell skönlitteratur. 

Kåreland (2013:145) fann i sin studie samma fenomen, att det fanns stora 

skillnader i lärares medvetenhet att arbeta med kulturell mångfald beroende på 

var skolorna var belägna. Kåreland anser att skolor som till majoriteten enbart 

har elever med svensk bakgrund skulle ha stor nytta av att arbeta med 

mångkulturell skönlitteratur, för att göra sina elever medvetna om det samhälle 

de befinner sig i. Kåreland (2013) fann även att lärarna på dessa skolor ansåg 
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att arbetet med mångkulturalitet är att problematisera och det ville man helst 

undvika (2013:146). Lafferty kom i sin studie fram till att ju mer eleverna fick 

ta del av den mångkulturella skönlitteraturen, desto fler elever kunde göra 

kopplingar till sina egna liv som de förr inte kunnat göra och identifiera sig 

med en karaktär. Eleverna började även intressera sig för andra och få ökad 

förståelse för hur det kan se ut för andra människor i samhället (2014:204). 

Detta visar att oavsett var skolan är belägen eller vilka etniciteter eleverna har, 

är det nyttigt att alla elever genom mångkulturell skönlitteratur får ta del av 

spegel-, fönster- och skjutdörrsperspektivet som Osori skriver om (2018:47).   

 

Även elever som inte möter det mångkulturella i skolan kommer att göra det i 

andra miljöer i samhället. Dessa elever behöver uppleva fönsterperspektivet 

för att få möjlighet att ta del av andras livssituation som skiljer sig från deras 

liv, för att dels motverka det främmande, dels för att kunna återspegla till sin 

egen livssituation. Detsamma gäller elever som går i en skola där majoriteten 

av eleverna har annat modersmål än svenska. Dessa elever behöver 

fönsterperspektivet för att förstå samhället de lever i, för att kunna sätta det i 

förhållande till sin egen livssituation. Eftersom dessa elever har svårt att ta del 

av perspektivet genom sina klasskamrater och i hemmet, blir skönlitteraturen 

ett viktigt verktyg för just detta ändamål. Oavsett var skolan är belägen och 

oavsett vilken bakgrund eleverna har behövs både spegel- och 

fönsterperspektivet för att kunna möjliggöra skjutdörrperspektivet, där 

eleverna genom skönlitteratur kan gå in i olika människors ”världar” för att ha 

möjlighet att få hela bilden av ett mångkulturellt samhälle (2018:47).  

 

Haraldsson (2019), precis som Osori (2018), nämner under intervjun att det är 

viktigt att alla barn kan identifiera sig i de böcker de läser. Han berättade att 

det kan vara svårt att hitta litteratur från alla delar av världen och kan inte svara 

på varför det är så. Han menar att ”det finns ju barn överallt” och därmed bör 

det finnas skönlitteratur från alla delar av världen. Detta var inget han ville gå 
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in närmre på men han menar att det är viktigt att arbeta med litteratur från olika 

delar av världen eftersom barnen i klassen kommer från olika länder. Han 

menar att det finns en styrka i att lyfta en berättelse där det kan förekomma 

arabiska begrepp. Haraldsson menar att om det finns elever i klassen som kan 

arabiska blir eleven lyft här och hen blir experten. ”Plötsligt står det med 

bokstäver och tecken som de här barnen känner igen och som inte vi kan läsa, 

men som de kan läsa, visar hur engagerade de blir i detta läge” (Haraldsson, 

2019). I detta läge får dessa elever en möjlighet att genom 

skjutdörrperspektivet kunna kliva in och identifiera sig i berättelsen.  

 

Allwood och Eriksson (2017) menar på att det är viktigt att undersöka 

skönlitteraturen som används i klassrummet för att kunna värdera om 

värdegrundssynen som skolan ska arbeta mot uppnås. Som nämnt innan så 

beskriver Sarland (1991) hur bokens väg in i klassrummet sker genom sex 

olika kategorier. Haraldsson (2019) menar att lärare ofta väljer kategorin riktat 

till mottagaren, när denne väljer böcker till sina elever. Haraldsson fick frågan 

hur han tillsammans med lärare väljer böcker att läsa till eleverna. På den 

frågan svarar Haraldsson att det handlar ofta om vilket tema som just då är 

aktuellt, exempelvis geografi. Här menar Haraldsson att det är ett gyllene 

tillfälle att arbeta med författare från olika världsdelar och lyfta olika 

berättelser inom temat. Haraldsson menar även att det är detta som är 

utmaningen för bibliotekarien, just att hitta böcker som nämner olika 

människor. Haraldsson menar att han tillsammans med läraren väljer ut en bok 

att läsa i klassen, är likt de kategorier som Sarland nämner. Tillgängligheten 

och användbarheten är något han tittar på när han i samråd med läraren fått ett 

utvalt tema att titta efter, han använder personliga preferenser då han läser 

igenom boken själv innan han ger den till en klass. Han väljer ett riktat till 

mottagaren-material då han tänker på vad han vill föra vidare till barnen och 

väljer aktivt och medvetet böcker som behandlar just olika människor på ett 

normaliserat sätt. Detta gör han för att skapa en öppenhet hos eleverna till att 



 

15(27) 
 

allt är normalt, det han vill nå är en utveckling av barnens tänkande om det 

som för eleven är ”det främmande”.  

 

Haraldsson säger att han försöker välja böcker hos förlag som han vet arbetar 

aktivt med mångkulturell litteratur, ett exempel på förlag är Hjulet, ett danskt 

förlag som främst fokuserar på att lansera böcker i de nordiska länderna, som 

förlaget menar kommer från ”varmare länder”. Därigenom väljer Haraldsson 

böcker med en bra kvalitet som för kultur vidare. Haraldsson menar alltså att 

bokens väg in i klassrummet precis som Sarland (1991) beskriver, är en pro 

cess där de arbetar aktivt och medvetet.  

 

Genom intervjuerna fick vi reda på att skolor med mindre andel elever med 

annan bakgrund inte arbetar lika aktivt med mångkulturell litteratur och inte 

heller i samma utsträckning som skolorna som hade en större omfattning av 

elever med annat modersmål än svenska. Vi frågade Haraldsson hur han 

ställde sig till olikheterna beroende på andelen invandrarelever. Här menar 

Haraldsson att han själv märker skillnad på sitt eget sätt att arbeta på, jämfört 

med för sju år sedan då han arbetade på en skola där 98% av eleverna hade 

minst en förälder med annat språk än svenska eller var födda i ett annat land. 

Precis som Kåreland (2013:45) menar, skiljer sig arbetet åt beroende på var 

skolan är belägen. Haraldsson menar att i dessa skolor blir det naturligt att 

arbeta med svenska som en andraspråkspedagogik inom alla ämnen och det är 

skillnad på att ha en homogen grupp och en heterogen. Att arbeta i ett klassrum 

med 15 olika nationaliteter, leder till att arbetet sker på ett annat sätt, menar 

Haraldsson (2019). I ett heterogent klassrum kan det arbetas med olika språk 

och dras nytta av i undervisningen, något som inte ger samma utfall i en 

homogen grupp där alla talar samma språk. Haraldsson menar att 

undervisningen i en klass, där det finns olika nationaliteter ofta är mer 

intressant då vi kan lära oss så mycket utav varandra och att alla elever är 

experter på sitt språk. Haraldsson menar att undervisningen absolut kan skilja 
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sig åt beroende på var skolan är belägen och att det handlar om att ”anpassa 

sin pedagogik utifrån vilka som sitter i klassen” (Haraldsson, 2019). Däremot 

menar Haraldsson att det är farligt att utesluta arbetet med mångkulturalitet 

helt i klasser där det är en homogen klass. Haraldsson menar att segregation 

sker på två håll. ”Det är inte bara människor med invandrarbakgrund som är 

segregerade, utan det finns även områden där svenskar är segregerade” 

(Haraldsson, 2019).  

 

Det vi kan fastställa här är att skönlitteratur med mångkulturella inslag ger 

eleverna chansen att erfara världen genom andras ögon och få ta del av andra 

människors upplevelser. Skönlitteraturen hjälper oss som framtida lärare att nå 

upp till de krav som läroplanens värdegrundssyn ställer oss inför, för att skapa 

förstående och accepterande individer. Allt börjar med våra elever. 

 

5.2 Hur litteraturen marknadsförs till eleverna 
 

Gemensamt för samtliga skolor är att bibliotekarien väljer ut lämplig 

högläsningsbok i samråd med klassläraren, exempelvis när elever arbetar med 

något tema eller ett specifikt ämne. Det som även var gemensamt hos samtliga 

skolor är att hålla elevernas läsande i gång. Detta arbetssätt medför att 

bibliotekarierna köper in böcker som eleverna är intresserade av och som hör 

samman med undervisningen. Något som var gemensamt hos alla 

bibliotekarier var att de ville arbeta mer med mångkulturell skönlitteratur på 

olika sätt för att stärka värdegrundsarbetet som Lgr11 förespråkar, men att det 

fanns olika faktorer som satte stopp för arbetet hos tre av fyra bibliotekarierna. 

De faktorer som satte den mångkulturella skönlitteraturen i bakgrunden var, 

enligt bibliotekarierna, tillgängligheten, bristen på pengar då de måste köpa in 

nya böcker. Det som bibliotekarierna ansåg vara viktigast var att hålla läsandet 

vid liv.  
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Det som skiljer sig åt för samtliga skolor är definitionen av mångkulturell 

skönlitteratur och sättet de arbetar med det. Haraldsson (2019) definierar 

mångkulturell skönlitteratur med koppling till etnicitet. Bibliotekarien på 

skola 2 använder mångkulturell skönlitteratur på så sätt, att denne normaliserar 

det ”onormala” medan på skola 1 användes mångkulturell skönlitteratur på så 

sätt att de enbart lyfter problematiseringen, likt boken Sjalen. På skola 3 och 

skola 4 arbetar bibliotekarierna inte i någon större utsträckning med 

mångkulturell skönlitteratur. Eleverna i skola 3 exponeras inte i större 

utsträckning för mångkulturell skönlitteratur och en förklaring till detta kan 

vara att bibliotekarien, som en av dem uttryckte det, ”känner sig begränsad av 

utbudet av lämplig mångkulturell skönlitteratur.”  Bibliotekarien på skola 4 

arbetar med att fånga elevernas intresse för böcker och skapa en bra struktur 

där eleverna känner sig vana att röra sig i biblioteket och dess utbud. Hen väljer 

även att arbeta med böcker från olika författare och ”jorden runt-” böcker, 

därmed menas att denne valde att marknadsföra böcker som var skrivna av 

författare från hela världen. Bibliotekarien på skola 4 köper även böcker som 

lyfter olika familjekonstellationer som blir allt mer vanligt i dagens samhälle. 

Något som skiljer bibliotekarien på skola 4 från skola 3 är att hen introducerar 

olika genrer som eleverna annars inte hade valt eller uppmärksammat själva. 

Skola 1 använder sig av mångspråksbiblioteket för de elever som har ett annat 

modersmål än det svenska och denne ansåg att detta var att arbeta med 

mångkulturell skönlitteratur, vilket det kan vara men inte behöver vara. Skola 

1 arbetar med elever som har annat modersmål och mindre med projekt som 

inkluderar samtliga elever på skolan.  

 

Haraldsson arbetar intensivt med både klassläraren och eleverna för att 

eleverna ska öva på olika lässtrategier. Han förklarade att bilderböcker är ett 

viktigt inslag i detta och främst för elever med invandrarbakgrund där bilderna 

blir likt scaffolding för att underlätta för eleverna att orientera sig i bokens 

händelseförlopp. Arbetet med eleverna sker på så sätt att de har bibliotekstid 
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två gånger per vecka och bibliotekarien har visst inflytande över vilka böcker 

som köps in och sättet att marknadsföra böckerna på. Bibliotekarien försöker 

komma ifrån böcker som fokuserar på problematiken och arbetar mer med 

böcker som normaliserar det ”onormala”, exempelvis någon med rullstol eller 

en elev med samkönade föräldrar. Här menar Haraldsson att en pojke som vill 

vara lucia inte ska vara problemet i boken utan fokus ska ligga på annat än det 

faktum att han är en pojke. Kåreland (2013) nämner Nussbaum (1997) i sin 

bok Barnboken i samhället, där Nussbaum beskriver hur man ska se sig själv 

i en globaliserad värld. I en globaliserad värld ska individen se sig i relation 

till andra i världen och skönlitteraturen kan hjälpa individen att förstå ”de 

andra” och ”det främmande”. Nussbaum menar på att det medför att 

jämförelser görs mellan den egna kulturen och andra kulturer i världen 

(Kåreland, 2013:137).  

 

Kåreland skriver att skolor med en låg mångkulturalitet inte prioriterar en 

mångkulturell undervisning på samma sätt som skolor med bredare grad av 

elever med mångkulturell bakgrund. Detta var även något som visade sig 

stämma med den data vi samlade in under intervjuerna. Kåreland (2013) 

skriver även om Brinks studie, som tas upp i Barnboken i samhället, där 

lärarna ansåg att arbeta med frågor som har med invandring och mångkultur 

att göra, blir problematiskt att arbeta med och undvek att belysa temat. Lärarna 

i studien ansåg att det var lätt att hitta texter med ”mångkulturellt tema” men 

att de aktivt valde att inte använda dessa, med risk för att fastna i klichéer. 

Dessa lärare jobbade vid skolor som hade lite erfarenhet av elever med 

utländsk bakgrund (2013:146). Den insamlade data visade även att skolorna 

belägna i områden där det mångkulturella inte syntes till, inte arbetade med en 

normalisering av det mångkulturella i samma utsträckning som de skolor där 

mångkulturen hade en större roll.  
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Lafferty även hon, är inne på samma spår som Kåreland och menar på att 

lärarna inte exponerade mångkulturella böcker för eleverna. ”Även 

biblioteken är skyldiga till avsaknaden av de mångkulturella böckerna och 

böckernas marknadsföring” (Lafferty, 2014:205). Det hon även lyfter är att de 

flesta böcker inom alla genrer porträtterar till huvudsakligen vita personer. 

Skolbibliotekarien kan göra mer för att synliggöra den mångkulturella 

litteraturen genom att bredda tillgängligheten och marknadsföra den. Detta 

skapar ett inkluderande klimat på biblioteket och i skolan (2014:205ff). 

 

5.3 Hur litteraturen används 
 

I detta avsnitt kommer begreppen ”problemfokuserad undervisning” och 

”normaliserad undervisning” att användas. I denna studie syftar begreppet 

”problemfokuserad undervisning” på att det mångkulturella är det som anses 

vara problemet och den litteratur som läses kretsar kring detta problem. Ett 

exempel är Sjalen, skriven av Kåre Bluitgen och illustreard av Kirsten 

Raagaard utgiven 2013 av Nypon förlag. Boken handlar om en flicka som 

tappar bort sin sjal och handlingen fokuserar på hur sjalen kommer att skapa 

problem om den inte hittas. Begreppet ”normaliserad undervisning”, syftar på 

böcker som målar upp det mångkulturella som en naturlig del av boken, i 

stället för att sätta det i fokus.  

 

Utfallet av intervjuerna är att det finns tre typer av arbetssätt för vad 

bibliotekarierna ansåg vara att arbeta med mångkulturalitet genom 

barnlitteratur. Det första sättet är tillgång till böcker på olika språk, det vill 

säga att ge alla elever en möjlighet att känna tillhörighet genom att läsa böcker 

på sitt eget modersmål. Till bibliotekariernas hjälp finns 

Mångspråksbiblioteket som har böcker på 48 olika 

språk. Mångspråksbiblioteket ligger centralt i Växjö och är en 

samarbetspartner till alla skolor i Kronobergs län. Här kan alla verksamma 
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bibliotekarier och lärare beställa hem böcker till sin skola på 48 olika språk. 

Arbetssätt nummer två handlar om att arbeta med problemfokuserad litteratur. 

Böcker som exempelvis handlar om tjejer som bär slöja, där bokens 

problematik är slöjan och hur vissa sätter sig emot detta. Boken tar även upp 

olika problem som kan uppstå för tjejen som bär den. Bokens mening verkar 

då vara att skapa en diskussion om hur läsaren kan hjälpa flickan att lösa 

problemet. Arbetssätt nummer tre handlar om att plocka bort problematiken 

kring slöjan och sätta den i bakgrunden, genom att inte nämna att det är en 

flicka som bär slöja utan enbart visa det i bilderna. På detta sätt visar vi mer 

för eleverna att detta är det normala. Vi byter plats på problematik och 

normalitet, där problematiken var slöjan och vad den kan orsaka, enligt boken, 

och i stället lägga fokus på att människor bär slöja, utan att betona slöjan. 

Problematiken i boken bör vara vardagliga problem om vilken individ som 

helst. På så vis normaliseras det som anses vara mångkulturellt.  

 

5.3.1 Flerspråkighet 
Den svenska skolan har sedan 1700-talet arbetat aktivt med olika språk i 

skolan. På denna tid var det latin och grekiska som var de dominerade språken 

och benämndes som moderna språk. Vid mitten av 1900-talet blev engelska 

ett obligatoriskt ämne i skolan för alla elever. Engelskan kompletterades då 

ofta med ett eller fler språk. Därtill hörde tyska, spanska och franska. Det var 

först när skolverket började planlägga skolgången för elever med annat 

modersmål än svenska, som ordet flerspråkig kom upp i skolsammanhang. I 

Skolverkets rapport från 2003, Flera språk- fler möjligheter, definieras 

flerspråkig som ”en elev med annat modersmål än svenska”. 

”Hemspråksreformen” som innebär att elever ska erbjudas 

hemspråksundervisning och undervisning i svenska som andra språk trädde i 

kraft 1977 (2003:13). Genom att vi nämnde mångkulturell barnlitteratur, för 

informanterna, var det majoriteten av de intervjuade som hänvisade till böcker 

översatta till andra språk och däribland nämndes mångspråksbiblioteket. 
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Verksamma lärare och bibliotekarier anser att det är viktigt att eleverna läser 

böcker på olika språk. Detta är något som styrks av Skolverket då deras 

undersökningar visar på att om elever lär sig modersmålet grundligt kan dessa 

elever ha större möjlighet att uppnå bättre resultat i flera ämnen (Skolverket, 

2019). I denna rapport från Skolverket skriver de även att, för att skapa ett 

skolbibliotek för alla elever så ska det finnas böcker på elevernas modersmål 

att tillgå (Skolverket, 2019). 

 

5.3.2 Problemfokuserad undervisning 
Böcker med ett så kallat ”mångkulturellt tema” utvidgades i Sverige under 70-

talet. Temat i dessa böcker var då att belysa de svårigheter som fanns i att 

tillhöra en minoritetsgrupp. Dessa samtidsskildringar som under denna tid var 

dominerande i utgivningen av skönlitteratur, innefattade problemfokus. 

Böckerna betonade svårigheterna när två kulturer möts. Den skildring som 

finns från samtida litteratur lever kvar och är ett vanligt tema i ungdomsböcker 

(Kåreland, 2013: 150ff).   

 

Ett annat vanligt tema är den så kallade lojalitetskonflikten, vilket innebär den 

inre konflikten hos barn och unga när de å ena sidan vill anpassa sig till den 

svenska livsstilen och å andra sidan inte vill svika sin familj. I dagens 

barnlitteratur är temat mer nyanserat och mångtydigt. Böcker som vi hittar i 

skolbiblioteken behandlar mångkulturalitet på ett liknande sätt fast något 

nyanserad (Kåreland, 2013: 152ff).  Sjalen är en barnbok utgiven 2013. Denna 

bok var det en av informanterna som refererade till som en ”mångkulturell 

bok” och därför nämns denna i studien, då vi anser att den är något mer 

nyanserad. ”Det är synd att de inte får se ditt fina hår i skolan, säger Ida. Du 

blir en annan Ayla när du inte har sjalen på dig och du har det längsta och 

finaste håret på hela skolan. Men de andra har aldrig sett det” (Bluitgen, 

2013:11). Dessa problemfokuserade böcker används ute i klassrummen som 

ett verktyg till att skapa en diskussion. De har ett problem som ligger i 
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framkant i boken och det är lösningen på problemen som i dessa böcker är det 

mest centrala och det som jobbas med ute i klassrummen. Att arbeta på detta 

sätt framförs i studien som problemfokuserad undervisning.  

 

5.3.3 Problematiken byter fokus 
Att barnböckerna är upplagda på så vis att det uppkommer ett problem som 

sedan ska lösas är ett faktum. Som tidigare nämnts kan ”mångkulturellt tema” 

hamna som själva problemet i böckerna. Med denna typ av litteratur som vi 

kallar ”problematiken byter fokus” är inte det mångkulturella kopplat till 

problemet i boken utan problematiken här handlar om mer basala saker och 

det mångkulturella ligger i bakgrunden. På så vis har den tidigare 

problematiken bytt fokus till att normalisera det som anses vara problemet, 

exempelvis att en flicka med sjal är problemet. Vi byter plats på problematik 

och normalitet. Exempelvis Trolleri med Karam Nadjar skriven av Ebba Berg 

illustrerad av Carl Flint, utgiven 2016 av förlaget Olika. Pojken i boken kan 

trolla och det är det som fokuseras på i boken. Det som ligger i bakgrunden i 

boken är att han nyss kommit till Sverige som flykting. Att arbeta på detta vis, 

lägger det mångkulturella i bakgrunden vilket på så vis blir till något normalt. 

Karam är en riktig magiker. Hela vägen från Syrien till 
Sverige har han och mamma trollat. Genom Turkiet, 
Grekland och Makedonien. Genom Serbien, Österrike, 
Tyskland och Danmark. Överallt har de övat. På att hitta rätt 
kort i en hög. Och på̊ att trolla bort mynt. (Berg 2016, s. 13) 
 

En annan bok som skildrar detta ”bakgrundsperspektiv” är Bråttom Bråttom 

skriven av Siv Widerbergs och illustrerad av Anna Bengtsson, utgiven 1996 

av Natur & Kultur. Boken handlar om en familj som har bråttom till jobb, skola 

och förskola på morgonen. Det står inte i text att familjen har rötter från ett 

annat land, utan det visas enbart i bild, eftersom detta inte är relevant för 

berättelsens handling. Detta är ytterligare ett exempel som visar hur det 

normala byter plats med problematiken.  
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6 Diskussion 

Kåreland skriver att när fokus hamnar på det problematiska och inte det 

positiva kan orsaken vara att det ofta finns en rädsla för det främmande och 

avvikande. Bauman (1997:120) menar att när två kulturer möts skapas ett 

”mellanrum” som forskaren Homi Bhabha kallat ”third place”. Bauman 

påvisar att skönlitteratur kan ha en viktig roll i detta ”third place” till det som 

finns mellan det okända och det välbekanta (2013:144). Med detta vill vi 

belysa vikten av att arbeta mer med den mångkulturella skönlitteraturen i 

skolorna för att kunna omvandla denna rädsla till kunskap och förståelse för 

andra. Vårt arbete som lärare har större betydelse än att enbart lära ut 

matematik och svenska, vi ska även skapa goda samhällsmedborgare som inte 

fördömer andra folkslag på grund av okunskap.  

 

Ett exempel vi vill ta upp är en klassrumssituation som en av studiens forskare 

har erfarit. Eleverna arbetade med sina ”drömyrken”, varpå eleverna skulle rita 

dit passande uniform för det valda yrket. Vid slutet av lektionen när eleverna 

lämnar in uppgiften säger en elev att denne även målat ”hudfärg” på sin bild. 

Hudfärgen som porträtterades var ljus medan eleven själv har mörkare hudton. 

Det är rimligt att anta att eleven inte har fått ta del av litteratur som sätter andra 

hudfärger än den vita normen i fokus och eleven har undermedvetet inbillat 

sig att hudfärg enbart är den ljusa färgen. Detta bekräftar ännu en gång vikten 

av att skifta fokus, från att enbart se det avvikande som problematiskt och 

försöka få in skönlitteratur som normaliserar det så kallade problemet. 

När vi genomförde intervjuerna kom vi fram till, som vi nämnt tidigare att de 

olika bibliotekarierna arbetar på olika sätt, det sätt som Haraldsson arbetar med 

är det som vi i denna studie benämner ”problemet byter fokus”. Vi frågade 

Haraldsson varför han valde att arbeta på detta sätt och han svarade följande. 

Det är inte det här som är konstigt utan det är jag som inte 
är van vid det. Om det handlar om att jag inte är van så 
kan det bli ”okonstigt” bara vi vänjer oss vid det. Kan jag 
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förmedla det här till barnen att det inte är konstigt, utan 
bara ni som inte är vana vid det och att det finns människor 
som tycker att ni är jättekonstiga och de är inte vana vid 
det, då har jag nått förståelse. Har man den ingången vill 
man inte läsa berättelser där saker målas upp som 
konstiga, utan man vill läsa berättelser där saker finns 
representerade. (Haraldsson, 2019) 
 

Han understryker att om arbetet sker på detta sätt så kan allting bli till det 

normala om vi bara vänjer barnen vid det. Haraldsson menar även att om vi 

börjar använda litteraturen på detta vis så vill vi inte längre läsa böcker som 

målar upp saker som konstiga, utan man vill läsa böcker där alla saker finns 

representerade. Haraldsson menar att det blir konstigt att som lärare belysa 

något som ett problem i och med att det medför att barnen ser det som ett 

problem då det plötsligt introduceras som något konstigt.  

 

Professorn Yenika-Abgaw (2014) menar på att barndomen alltid har varit 

rasifierad i barns skönlitteratur och att det finns två arenor som ansvarar för 

detta. Dessa arenor är förlagsbranschen och skolan. Förlagen kontrollerar vem 

som får bli publicerad och vad som publiceras. Skolan, den andra arenan, är 

ansvarig för det aktiva valet av vad som disponeras för eleverna och därmed 

formar elevernas framtida erfarenheter (2014:237). Om vi inte kan påverka 

publikationen kan vi åtminstone påverka vad vi läser i skolan och vad vi som 

framtida lärare vill belysa, vilket är allas lika värde. Haraldsson berättade om 

ett fint citat som han hade läst på nätet ”Every child deserves to see itself as a 

hero on the page”, alltså att varje elev har rätten till att se sig själv som hjälten 

på sidan. Detta bör vi alltid ha i åtanke när valet av böcker görs. Alla barn ska 

känna att de har rätten till att vara huvudpersonen i sina egna liv oberoende 

vad de har för bakgrund.  
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7 Slutsats 

Mångkulturalitet som idag präglar samhället, leder till att användningen av 

varierande skönlitteratur blir viktigt för att skapa förståelse hos elever om det 

mångkulturella samhället. Skönlitteratur ger oss bilder som vi inte upplever i 

vår vardag och leder till djupare förståelse att vi lever med olika 

förutsättningar, vilket underlättar mötet med det som anses vara avvikande. 

Syftet med studien är att skapa en medvetenhet hos våra läsare om vikten av 

att välja relevant litteratur till klassrummen och att tänka på aspekter som vi 

inte tänkt på innan. Det är även bra för oss som framtida lärare att öka vår 

förståelse gällande det utfall som studien givit. Tanken med vår studie var att 

även intervjua fyra lärare för att se hur de arbetar med mångkulturell 

skönlitteratur med eleverna i relation med bibliotekarierna, men under arbetets 

gång insåg vi att det var något som vi inte kunde fullfölja. Detta på grund av 

olika orsaker, såsom tidsbrist och utrymme i vår studie. Vi anser att vår studie 

kompletterar en del av tidigare forskning kring mångkulturell skönlitteratur 

samtidigt som det ger utrymme för vidare forskning där lärarna kan utgöra den 

bas som bibliotekarierna i denna studie har gjort.  

 

Eftersom det är viktigt med mångkulturell barn- och ungdomslitteratur har vi 

också förstått hur viktigt det är att vi själva läser mycket för att hitta fram till 

riktigt bra böcker på området som vi kan använda oss av i vårt framtida 

yrkesliv! Genom att ha kunskap om många böcker kan vi alltid se till att ge 

rätt barn rätt bok vid rätt tillfälle och bygga upp en kunskapsbank som gör att 

vi på ett självklart sätt kan ta fram en bra bok när den behövs.  

Fråga: När behövs då en bra bok?  

Svar: Alltid!  
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Bilaga 1 – Information om studien 

 

Hej! Vi heter Ellenor Fransson, Marlen Shehadeh och Shkurte Feka. Vi studerar sista 

året på grundlärarutbildningen vid Linnéuniversitetet, Växjö. Vi skriver för tillfället 

en studie i ämnet svenska där vi valt att inrikta oss på ett mångkulturellt synsätt. Fokus 

i vår studie kommer vara att analysera hur vida bibliotekarier och lärare arbetar med 

mångkulturell skönlitteratur. För att få svar på våra forskningsfrågor önskar vi att föra 

en intervju med verksamma lärare och skolbibliotekarier. Vi är därför tacksamma om 

du kan tänka dig att ställa upp i studien. Intervjun kommer att utföras vid ett tillfälle 

där vi tillsammans med er ställer frågor och diskuterar om ni arbetar med detta i ert 

klassrum/bibliotek. Intervjun beräknas ta max 30 minuter och vi önskar att få 

dokumentera intervjun genom en ljudinspelning och genom anteckningar. För att 

intervjun ska tillämpa konfidentialitetskravet kommer vi att följa vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Dessa principer innebär att du när som helst kan avbryta 

ditt deltagande utan att du behöver motivera detta avhopp. I studien kommer vi inte 

nämna dig vid namn. Vi kommer inte heller nämna skolan som du är verksam på. Det 

är endast vi tre Ellenor, Marlen och Shkurte samt vår handledare Helene Ehriander 

och eventuellt vår examinator Anna Salomonsson som kan ta del av ljudinspelningen.    

Om du vill delta kommer vi i samråd med dig komma överens om en tid som passar 

för intervjun och du kommer även då att få skriva under en samtyckesblankett. Om 

du önskar så skickar vi gärna den färdiga uppsatsen till dig när den är klar.  

Kontakta oss gärna om du har funderingar eller frågor. 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Ellenor Fransson Marlen Shehadeh  Shkurte Feka 

Grundlärarstudent F-3      Grundlärarstudent F-3 Grundlärarstudent F-3 

Ef222qk@student.lnu.se Ms223tm@student.lnu.se   Sf222na@student.lnu.se  
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Bilaga 2 Samtyckesblankett 1 

 

Jag har fått ta del av informationen angående studien, Varje barn förtjänar att se sig 

själv som hjälte på sidorna. Jag har även fått ta del av hur deltagandet i studien 

kommer gå till och hur deltagandet kommer behandlas. Jag har även haft möjlighet 

att ställa frågor samt fått dem besvarade.  

 

  

 Ja 

 
Här med lämnar jag mitt samtycke om att delta i denna studien men att mitt namn 

fingeras.  

 

Ja 

 

 

…………………..   …….…………………… 
Underskrift            Namnförtydligande 

 

……………………..  ……………………….. 
Ort           Datum 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor 

 

Bakgrund: 

 

- Vad har du för utbildning? 
- När blev du färdigutbildad? 
- Vilken behörighet har du? 
- Hur länge har du arbetat på denna skola? 
- Vad har du för roll utöver bibliotekarie? 
- Vad har du gjort innan? 

 

Mångkulturella böcker: 

 

- Vad anser du är mångkulturell skönlitteratur? 
- Hur jobbar du med mångkulturell skönlitteratur? 
- Hur marknadsför du de mångkulturella böckerna för eleverna? 
- Samarbetar du med lärarna när ni väljer ut böcker? 

Om ja, på vilket sätt? 

- Har du arbetat på något annat sätt innan? 
Om ja, vilka skillnader har du märkt hos eleverna? 

 

Generellt om yrket: 

 

- Samarbetar ni bibliotekarier med varandra inom kommunen? 
Om ja, på vilket sätt? 

- Har du utöver våra frågor något du vill tillägga? 
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Bilaga 4 Samtyckesblankett 2 
  
Jag har fått ta del av informationen angående studien, Varje barn förtjänar att 
se sig själv som hjälte på sidorna. Jag har även fått ta del av hur deltagandet i 
studien kommer gå till och hur deltagandet kommer behandlas. Jag har även 
haft möjlighet att ställa frågor samt fått dem besvarade.   

  

 Ja  

  

Här med lämnar jag mitt samtycke om att delta i denna studie.  
  

Ja  

  
Här godkänner jag att mitt namn inte fingeras i studien.  

 
Ja 
 
Jag vill gärna ta del av studien innan den publiceras då mitt namn inte är 
fingerat i studien. 

  
Ja   Nej 
 
 
 

…………………..   …….…………………… 
Underskrift                                           Namnförtydligande  
 

  

……………………..  ……………………….. 
Ort                              Datum  

 


