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Abstract  
 

As the Swedish society becomes increasingly multicultural so does the educational system 

and schools. I believe with high probability that as a teacher I will teach a multicultural group 

in the classroom, therefore I want to become aware of what message the multicultural 

children´s and youth literature portrays. The goal of the study is to enguire how people from 

countries other than Sweden are portrayed in three children´s and youth books. I will be 

utilizing a qualitative litearture analysis that surrounds thus giving insight into how this is 

portrayed in the chosen literature pieces. The results of the study concludes that 

multiculturalism is depicted in everyday contexts and the characters are described in a way 

that agrees with their stereotypic looks. 

 
Keywords: Multiculturalism, Stereotypes, Segregation 
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Sammanfattning 
	

I takt med att det svenska samhället blir mer mångkulturellt blir också skolorna det. Jag som 

lärare kommer med största sannolikhet undervisa en mångkulturell klass och vill därför bli 

medveten om vilka budskap den mångkulturella barn- och ungdomslitteraturen sänder. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur människor med utländsk bakgrund framställs 

i tre utvalda barn- och ungdomsböcker. Jag kommer använda mig av en kvalitativ 

litteraturanalys som har sin utgångspunkt i begreppet mångkultur för att få en djupare inblick 

om hur mångkultur skildras i de utvalda böckerna. Resultatet av undersökningen som jag kom 

fram till är att mångkultur skildras i naturliga sammanhang och karaktärerna beskrivs på ett 

sätt som stämmer överens med deras stereotypiska utseende.  

 
Nyckelord: Mångkultur, Stereotyper, Segregering  
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1 Inledning 
Sedan jag själv gick i grundskolan har det skett många förändringar inom skolan liksom 

samhället. En sådan förändring är ökad mångkulturalitet i vårt samhälle. De förändringar och 

den utveckling som sker i samhället avspeglas också i skolans värld. Det svenska samhällets 

internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna bidrar till att samhället 

ställer högre krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en 

kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet 

och ett ansvar att stärka förmågan hos alla som befinner sig där. De ska också bli medvetna 

om det egna och delaktigheten i att det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är 

viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar (Skolverket, 2011).  

 

I och med de rådande konflikterna i Syrien och situationerna i dess grannländer har förvärrats 

de senaste åren har det resulterat i att fler människor väljer att fly sina hemländer. Under 2015 

ökade antalet människor på flykt markant, och väldigt många av dessa valde att fly till Europa 

och bland annat Sverige (Migrationsinfo, 2017).  

 

I takt med att samhället växer behöver också litteraturen i skolan och klassrummen uppdateras 

och utvecklas. Enligt Obondo och Kuyumcu (2006) behövs det mångkulturell skönlitteratur i 

skolan där eleverna med utländsk bakgrund kan känna igen sig i handlingen för att få en större 

motivation till läsning. De skriver också att den mångkulturella litteraturen stödjer elevernas 

läs-och skrivutveckling och förbättrar deras skolresultat. Jag tycker att det är viktigt att få mer 

kunskap om det här området inför mitt kommande yrke som lärare då jag med stor 

sannolikhet kommer arbeta i en mångkulturell klass. Det jag kommer undersöka i den här 

studien är hur personer med utländsk bakgrund representeras i barnböcker för elever i 

lågstadiet.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur människor med utländsk bakgrund 

framställs i tre barn- och ungdomsböcker. De böcker som jag har valt att analysera i det här 

arbetet är Sjalen (2011), Baddräkten (2004) och Pejjes många frågor (2016).  

Samtliga tre böcker utspelar sig i ett mångkulturellt samhälle och behandlar vardagliga 

problem och dilemman som människor med utländsk bakgrund stöter på i det svenska 

samhället. Anledningen till att jag valt just dessa tre böcker är för att huvudkaraktärerna är i 

samma ålder som de elever jag kommer att undervisa, vilket är årskurs 1-3. Handlingen i 

böckerna speglar hur det kan se ut för barn i det svenska samhället idag, och det ger eleverna 

möjlighet att relatera till innehållet.  

 

1. Hur representeras karaktärerna med utländsk bakgrund i de utvalda böckerna? 

2. Hur interagerar de med karaktärer i böckerna som har svenskt ursprung? 

3. Vilka problem i böckerna kan karaktärerna med utländsk bakgrund stöta på? 

4. Hur kan jag använda mig av mångkulturella barnböcker utifrån ett didaktiskt perspektiv? 
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2 Teoretiskt ramverk och metod 
 
Det teoretiska ramverk som arbetet baseras på är Lev Semjonovitj Vygotskijs (1896-1934) 

teori om sociokulturellt perspektiv på lärande. Vygotskij menar att lärande sker i en social 

miljö och att det är i samspelet med andra människor som vi utvecklas (Claesson, 2002, s. 

29). 

  
”Sociokultur innebär samspel och samarbete mellan människor där en individ utvecklar sina 

grundläggande kognitiva färdigheter, t.ex. sin uppfattning om sig själv och andra människor” 

(Montessoripedagogik, 2018, 24 april). 

  

Vygotskijs teori handlar om att omgivningen är en avgörande faktor för individens utveckling 

och prestation. Han menar också att inlärning och utveckling är två parallellt pågående 

processer. Dessa parallella processer är enligt Vygotskij en viktig förutsättning för att lärande 

och utveckling ska ske. Barn behöver hjälp i sin utveckling för att komma vidare. Genom att 

ta hjälp av exempelvis en lärare kan barnet nå ytterligare en nivå. Enligt Vygotskij finns det 

två olika utvecklingsnivåer: den aktuella utvecklingsnivån där barnet arbetar och klarar sig 

självständigt, och den potentiella utvecklingsnivån, där barnet får hjälp att lösa en uppgift 

tillsammans med en vuxen (Widebäck, 1998, s. 40). Roger Säljö är den personen som främst 

har utvecklat Vygotskijs sociokulturella teori i Sverige. Han menar, likt Vygotskij, att det är 

tillsammans med andra som vi skapar oss erfarenheter och att det är våra medmänniskor som 

hjälper oss att förstå världen (Säljö, 2005, s. 11). 

 

Pauline Gibbons (2009) forskar om andraspråksundervisning med fokus på hur man integrerar 

språk- och ämnesutveckling. Hennes forskning grundar till stor del på Vygotskijs 

sociokulturella teori om språk och lärande. Enligt den sociokulturella teorin baseras elevernas 

lärande och utveckling på deras tidigare erfarenheter och färdigheter. Syftet med den här 

undersökningen är att ta reda på hur människor med utländsk bakgrund framställs i barn-och 

ungdomsböcker samt hur jag kan använda mig av mångkulturella barnböcker i skolan. I och 

med att individer formas av sin omgivning behöver de också stöttning av personer med mer 

kunskap och kompetens för att lära och vidareutvecklas. Den sociokulturella teorin bör därför 

betraktas som en nödvändighet vid andraspråksinlärning och i en mångkulturellklass då 

lärande och utveckling sker genom social interaktion (Gibbons, 2009, ss. 36-37). 
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Denna studie kommer ske med hjälp av en kvalitativ litteraturanalys med utgångspunkt i 

begreppet mångkulturalitet, vilket betyder att man söker svar på syftet med hjälp av tidigare 

studier som undersökt samma tema. En litteraturstudie är en systematisk, metodisk och kritisk 

granskning av litteratur utifrån ett vetenskapligt syfte (Dimenäs, 2017, ss. 97-201).  

 

För min kvalitativa analys kommer jag använda mig av narratologi som metodiskt redskap. 

Maria Nikolajeva (2004, s. 36) beskriver att den narratologiska analysmodellen går ut på att 

titta efter ”vad som berättas och hur det berättas”. Hon förklarar också begreppen Historia 

och Berättelse som två utgångspunkter. Historia avser bokens handling, vad det berättas om, 

vad som händer, var det händer och vilka personer som deltar i handlingen. Berättelse, syftar 

till sättet det berättas på och här granskar läsaren ”berättarrösten och berättarperspektivet 

(vem berättar, genom vems ögon presenteras händelserna, hur berättaren förhåller sig till 

händelserna) och temporalitet (i vilken ordning presenteras händelserna, hur berättelsens tid 

förhåller sig till historiens tid)” (Nikolajeva, 2004, s. 37). 

 

Jag kommer också använda mig av memetiska teorier som undersöker relationen mellan 

texten och verkligheten. Marxistisk litteraturteori är en typ av memetisk modell som man 

lämpligast använder när man undersöker samhällsaspekter i böcker. De aspekterna berör ofta 

hur skolan, de vuxna, vänskap, invandrare eller brottslingar skildras i barnböcker (Nikolajeva, 

2004, s. 37).   
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3 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

 
Detta kapitel kommer att behandla begrepp som har betydelse för arbetet. De begrepp som 

kommer att förklaras är mångkultur, segregering och stereotyper. Dessa begrepp är 

nödvändiga att skildra för att kunna förstå temat på de utvalda böckerna, och för att kunna 

förstå vissa upplevelser som huvudkaraktärerna får uppleva i böckerna. Jag kommer också 

redogöra för hur mångkultur ses och upplevs i den svenska skolan, hur den mångkulturella 

barnboken ser ut ur ett historiskt perspektiv, hur gestaltningen av mångkultur ser ut i 

barnboken samt om skönlitteraturen har en påverkan på barns bild av mångkultur.  

 

3.1 Vad innebär begreppet mångkultur? 
 

Mångkultur, mångkulturalism eller multikulturalism är ett sociologiskt och kulturteoretiskt 

begrepp med flera olika betydelser (Montessoripedagogik, 2018, 30 april). Enklaste sättet att 

beskriva det problematiska begreppet mångkultur är att det finns många olika kulturer som 

existerar parallellt i ett samhälle. Man kan välja att se ett mångkulturellt samhälle ur två 

perspektiv. Det ena är som Lahdenperä (2011, s. 2) beskriver, att människor delas upp i 

kulturella grupper genom religion, ras, etnicitet, sexuell läggning, ursprung, värderingar och 

social klass. Det andra sättet att beskriva mångkulturen i ett samhälle är att invandringen för 

med sig nya influenser genom konst, litteratur, och filosofi och sammansättningar av 

musikstilar, klädstilar och maträtter. Den definitionen av mångkulturalitet jag kommer 

använda mig av i den är undersökningen är skillnaderna mellan religion, etnicitet, ursprung 

och värderingar. 

 

Flera forskare har förklarat begreppet, en av dem är Stier (2004) och han menar att olika 

kulturer skiljer sig från varandra genom uppbyggnaden av sociala mönster, kommunikation, 

roller, respekt och makt. Människor ser ofta den egna kulturen som normen och i ett samhälle 

där olika kulturer verkar kan lätt misstänksamhet, rädsla och osäkerhet övergå till fientlighet 

för att normerna som den andra kulturen har inte stämmer överens med den egna, (Ibid. ss. 

100-101). Religion och trosfrågor är en avgörande faktor för hur människor i en kultur 

handlar, tänker och ser ut, vilket också är den största orsaken till att det bildas osämja i 

samhället (Rabe, 2000, s. 14). Trots det menar Rabe (2000) att alla människor på ett sätt är 
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lika oavsett vilken kultur vi tillhör då alla människor vill känna att de hör hemma någonstans 

och känna trygghet och kärlek.  

 

Ordet etnicitet är ett vanligt förekommande begrepp när man pratar om mångkultur i ett 

samhälle och enligt Torstenson- Ed (2003, ss. 74-75) står det för en symbolisk konstruktion 

av gemenskap med ett kollektivt medvetande och en vi-känsla baserad på samma kultur. En 

etnisk grupp delar ofta en världsbild som är en rot för deras identitet och gemenskap. 

Gemskapen inom gruppen sätter upp sociala gränser mot andra kulturer och samhällen.  

Attityden och positiviteten som människorna i grupper känner gentemot sin egen kultur 

resulterar i att den egna kulturen värderas högre och det skapas en vi- och dom- känsla. De 

som inte ingår i samma kultur blir De Andra och betraktas som annorlunda och avviker från 

det man är van vid. Stier (2004) beskriver det genom att människor identifierar sig med 

likasinnade och motidentifierar sig med mot de människor som anses vara annorlunda.  

Forskaren Jörgen Mattlar (2009) menar att mångkulturen i ett samhälle består av minoritet-

och majoritetsgrupper. Minoritetsgruppen är den som har färre medlemmar än vad 

majoritetsgruppen har. Länsstyrelsen i Stockholm beskriver minoritetsgrupper som: 

 
”Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de 

utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell 

tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet”(Länsstyrelsen, u.å.). 

 

 Den tidigare dominerande assimilationspolitiken som fanns i Sverige gick ut på att integrera 

hela befolkningen i en svensk kultur och motverka etnisk, religiös och språklig mångfald. 

Assimilationspolitiken byttes ut på 1970-talet och istället grundades den nuvarande 

integrationspolitiken i Sverige. Den vill, till skillnad från assimilationspolitiken främja 

invandrarnas och minoritetsgruppernas kultur och språk. 1976 gjordes en ändring och 

regeringsformen uttrycker att: 

 
"Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- 

och samfundsliv bör främjas." (Mattlar, 2009, s. 1). 

 

Idag kan vi bevittna att det finns kulturella skillnader och att vi lever i ett mångkulturellt 

samhälle då det har byggts moskéer, synagogor, ortodoxa assyriska kyrkor som stöds av den 

officiella integrationspolitiken och att minoritetsgrupperna ska få bevara delar av sin kultur. 

Att ett samhälle blir mångkulturellt betyder inte att det blir problemfritt. Problem som kan 
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uppstå skapas när minoritetsgrupperna utvecklar värderingar som motsätter sig mot 

individualismen och det demokratiska samhällets grunder. Exempel på det kan vara när 

minoritetsgrupperna går emot majoritetssamhället i frågor om sexualitet, kön och familjeliv. 

Något som svenskar kan anse bryter mot individens integritet och valfrihet kan 

minoritetsgrupperna få tillåtelse att göra trots att det strider mot en föreställd svensk 

värdegrund (Mattlar, 2009, s. 1).  

 

3.1.2 Segregering 
 

Idag finns det ca en miljon människor i Sveriges befolkning som har invandrarbakgrund. Den 

största invandringen som har skett till Sverige är nu under de senaste femtio åren men det är 

ett fåtal av de människorna som känner sig accepterade och hemma här. Begreppet negativ 

distans (Roth, 2005, s. 10) kan förekomma i ett mångkulturellt samhälle och betyder att 

minoriteter segregeras från majoriteten. Segregeringen leder till en minskad samverkan 

mellan kulturerna som finns i landet men även inom andra aktiviteter i samhällslivet så som 

fritid- och föreningsliv. Den typen av segregering kan i sin tur leda till distansproblem för 

befolkningen och resulterar i att alla går miste om ett samspel som positivt gynnar samverkan 

mellan alla samhällsmedlemmar. Dessa faktorer kan leda till utsatthet och utanförskap för 

minoritetsgrupperna i ett samhälle (Roth, 2005, ss. 9-10, 29). Att det blir segregeringar för 

minoritetsgrupperna i ett land kan både bero på att minoriteten väljer att inte ta del av 

majoritetssamhället och tar avstånd från det eller att det i vissa fall inte blir insläppta i 

samhället av majoritetsgruppen och tillåts därför inte bli en del av det (Westin, 1999, ss. 48, 

55). Kulturer och etniciteter är uppbyggda på olika sätt och normsystem, vilket leder till olika 

synsätt på bland annat familjeliv, offentliga och privata beslut, kvinnosyn och 

religionsutövning. Genom att kulturerna i ett land är annorlunda kan det förekomma en rädsla 

och de olika grupperna i samhället har svårt att relatera till varandra. Skillnaderna som finns 

hos de olika kulturerna kan leda till att det blir problem och normkonflikter skapas (Roth, 

2005, s. 47). 

 

De kulturella skillnaderna finns inte bara i samhället mellan vuxna människor utan det 

förekommer också för barnen i skolan. I situationer som är skolrelaterade kan kulturer med 

andra seder och traditioner än det svenska stöta på problem som lov, högtider och symboler. 

Barn från andra kulturer kan därför ha vissa svårigheter att identifiera sig med den svenska 

skolans värld beroende på vilken kultur man tillhör eller vill tillhöra och kan därför uppleva 



	 12	

det problematiskt att passa in (Ålund, 1997, s. 124). Exempel på det kan vara vid jul och då de 

svenska barnen firar en kristen tradition. Eleverna som inte tillhör den kristna tron kan då ha 

svårt att identifiera sig med de andra barnen när de aldrig själva har firat jul eller ens vet vad 

det innebär. Det kan också bli problematiskt för dem om de vill tillhöra och ta del av en 

kristen tradition och den svenska kulturen genom det som de får uppleva i skolan och av 

majoritetssamhället.  

 

3.1.3 Stereotyper 
 

I ett mångkulturellt samhälle förekommer också fenomenet stereotyper (Hinton, 2003, s. 

155). Det innebär att vi människor både formellt och informellt placerar andra människor i 

kategorier utifrån informationen vi får av dem via observation. Stereotyper växer till stor del 

fram utifrån den kultur man lever i genom exempelvis tv, böcker och omgivningens åsikter. 

Oftast delar människor från samma kultur åsikter som man anser är allmänt kända om världen 

och om människor. Dessa representationer överförs mellan människor genom kommunikation 

som både är muntlig och via massmedia. De stereotypa bilderna som växer fram ur detta 

behöver inte vara en sann bild av verkligheten och människor riskerar att bli diskriminerade 

på grund av att andra människor tror att personerna med en annan kultur har de egenskaper 

som kännetecknar den stereotypiska bilden av dem (Hinton, 2003, ss. 14, 30-31). 

 

Stereotyper bland människor kan förekomma i många olika former och kan förstärkas på 

många olika sätt. När en föreställning om en grupp människor väl har fastnat är det svårt att 

förändra synsättet på den. Som Hinton (2003) menar också Pettersson och Hellström (2004) 

att stereotyper har sin största framväxt via massmedia, skola och familj. Forskning har utförts 

om att massmedias roll i det här sammanhanget har blivit att befästa stereotypa uppfattningar 

om främst invandrare istället för att skapa nya. Genom massmedia och kanske framförallt via 

nyheter förknippas ofta människor från andra länder med mord, epidemier och plundring och 

kallar dem för främlingar. Kombinationer av smittspridning och brottslighet är också några 

typiska stereotyper som invandrare och flyktingar får dras med (Petersson & Hellström, 2004, 

ss. 9-10). 
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3.2 Mångkultur i skolan 
 

1985 fattades ett fast beslut om att ett interkulturellt synsätt ska föreligga inom 

undervisningen för alla åldrar inom alla ämnen i svensk skola. Läro- och kursplanerna utgår 

från tankesättet att ett internationellt perspektiv kan öka förståelsen för det mångkulturella och 

handlar om demokrati, solidaritet, mänskliga rättigheter och fredsfostran (Kåreland, 2013, s. 

138).  

 

I en studie från 2002 framkommer det att de flesta lärare är utbildade för en skola där enbart 

elever som har svensk bakgrund finns. Satsningar som har tillämpats för att motverka detta är 

lärarlyftet men också till viss del inom lärarutbildningen. Beslutet om att svenska som andra 

språk skulle bli ett ämne i skolan (1985) är också en satsning som har tillämpats (Granstedt, 

2010). För de elever som för första gången ska lära sig läsa eller skriva underlättar det om de 

kan få stöd av sitt tidigare språk i inlärningsprocessen. Sker det på svenska kan det lätt uppstå 

missförstånd mellan läraren och eleven och eleven själv kan inte vara med och påverka 

undervisningen. Det blir också en begränsning i samtalet om lärprocessen och det blir svårt 

för både läraren och eleven att utveckla strategier och studieteknik (Skolverket, 2016).  

 

Lars Brink (2009) har gjort en undersökning av litteratursynen hos ett antal svensklärare och 

deras medvetenhet till det svenska samhällets internationalisering och läroplanens betoning av 

kulturell mångfald. Resultaten som visades var att det fanns stora skillnader mellan lärare i 

olika skolor beroende på deras geografiska placering. Det var endast de skolor som var 

placerade i en storstad som läroplanen hade fått fullt genomslag och hela verksamheten utgick 

från ett mångfaldstänk. En anledning till detta kan vara att de landsortsskolor som var med i 

undersökningen hade en begränsad erfarenhet när det kommer till barn med utländsk 

bakgrund och den mångkulturella undervisningen prioriterades därför inte. Det framkom 

också i undersökningen att lärarna tyckte att frågor som rör invandring och mångkultur är 

problematiska och att de var nöjda om de inte behövde ägna sig åt dem. Vad det gäller läsning 

av texter med invandrartema tycker lärarna i Brinks undersökning att, texterna är relativt lätta 

att hitta men de anser också att det finns en risk att allt för ofta efterlysa dessa texter då de lätt 

kan bli stereotypiska. Möjligheten att låta barnen läsa litteratur på annat modersmål än 

svenska är begränsat i de klasser som Brink har studerat (Brink, 2009, ss. 51-52).  
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Den svenska undervisningen och utbildningen i skolorna ställs inför många möjligheter och 

utmaningar idag som präglas av globalisering och migrationsströmmar. Det har alltid funnits 

språkliga minoriteter i alla samhällen vilket har varit något som man valt att inte ta hänsyn 

till. Sverige är ett av de länder där det funnits glömda och inhemska minoriteter. Elever som 

inte har haft svenska som första språk har under en lång tid blivit åsidosatta och det var först 

på sent 1900-tal som Sverige lyfte fram och lagstadgade minoriteternas rättigheter till sitt 

modersmål. Den svenska språklagen från 2009 säger att huvudspråket i Sverige är svenskt 

men att alla människor har rätt att använda och utveckla sina modersmål. Det var i och med 

det här som Sverige officiellt blev flerspråkigt (Skolverket, 2018, s. 9).  

 

Genom att flerspråkiga elever får chansen att använda sina språkliga resurser i skolan ger det 

en positiv inverkan på elevernas identitetsutveckling vilket påverkar deras framgång till 

kunskapsutveckling (Skolverket 2018, s. 7). Flerspråkighet betyder att en elev pratar ett eller 

flera språk och det språket som eleven lär sig först är det som kallas modersmål (Skolverket, 

2018, s. 11).  

 

Forskaren Jörgen Mattlar (2009) menar dock att synen på integration i läromedlen inte 

stämmer överens med den officiella integrationspolitiken som ska gynna språklig, kulturell 

och religiös mångfald. Han har studerat två forum där han tycker att detta märks. Det ena är 

att språklig, religiös och etnisk mångfald saknas i läromedlens samhällsgestaltningar. Våra 

möjligheter att skildra ett mångkulturellt samhälle från historiska rötter utnyttjas eftersom det 

skulle ge problem för föreställningarna om den långt gående svenska gemenskap som 

läromedlens samhällsgestaltningar vill förmedla. Det andra sättet som Mattlar belyser är att 

det märks genom de dominerande värderingarna i Sverige ger lite, eller inget utrymme alls för 

olika kulturer och livsstilar. Mötet som sker mellan de icke-svenska och svenska förstärks 

alltså genom att den svenska självbilden och värderingarna förtydligas (Mattlar, 2009, s. 1). 
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3.3 Den mångkulturella barnboken ur ett historiskt perspektiv 
 

Redan på slutet av 1800-talet och framåt har det spridits grovt stereotypiska bilder på hur 

”svarta” människor ser ut i västerländsk barnkultur. Det fanns en tydlig mall för hur ”svarta” 

människor skulle se ut och har en tydlig koppling till det nordamerikanska slaveriet och 

används än idag. Bilderna som skulle föreställa ”svarta” människor är rasistiska stereotyper 

och är förlöjligande bilder av hur de ser ut. Dessa bilder drabbar verkliga människor även om 

det inte liknar dem. En känd barnbokskaraktär som hade den stereotypiska bilden av hur 

”svarta” människor ser ut är Sambo. Det var författaren Helen Bannerman som skrev och 

illustrerade barnboken The little black Sambo och kom ut 1899. Till en början gestaltades 

Sambo en indisk pojke men blev med tiden förändrad av andra författare och gestaltades mer 

utifrån den stereotypiska bilden. I USA blev Sambo ett nedlåtande ord för människor och 

användes för att beteckna de som en inkompetent, lat tjänare under slavtiden i den 

amerikanska södern. Barnboken om Sambo kom till Sverige på 1940-talet där han omtalades 

som en neger och innehåller många rasistiska begrepp. Den svenska titeln på boken är Neger 

Sambo och personbeskrivningarna av Sambo och hans familj i boken skrevs ”Det var en gång 

en liten niggerpojke som hette lilla svarta Sambo. Hans mamma hette svarta Mumbo och hans 

pappa hette svarta Jumbo” (Kunskapsbanken, u.å.). 

 

I Sverige började böcker med invandrarmotiv komma under 1920-1930-talet och innehöll då 

tydliga rasistiska inslag där människor med mörk hudfärg beskrevs stereotypiskt. På 1970-

talet började dessa böcker komma i en allt större utsträckning och temat för dessa var 

speciella svårigheter som tillhörde en minoritetsgrupp (Kåreland, 2013, s.150). På senare år 

har det producerats allt mer böcker ur invandrares perspektiv som faktiskt är skrivna av 

invandrare själva. De böckerna handlade mest om invandrarbarn, om minnen av uppbrott, 

flykt och svårigheterna att anpassa sig till ett nytt land (Kåreland, 2013, s. 152).  
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3.4 Gestaltning av mångkultur i barnboken 
 

Hur mångkultur skildras i barn- och ungdomsböcker har förändrats drastiskt de senaste åren. 

Författarna har gått ifrån att beskriva en vit medelklass där andra kulturer endast presenterats 

genom semesterresor och genom ögonen på etniska svenskar. Det produceras berättelser om 

mångkulturella huvudkaraktärer men deras etnicitet behöver inte hamna i centrum utan det 

som är vanligt förekommande är vardagsproblem vilka är det centrala i handlingen. Den 

mångkulturella karaktären har fått kämpa för att inte längre bara vara en bifigur som blir sedd 

utifrån till att faktiskt bli en huvudperson som berättar sin egen historia (Världslitteratur, 

2016).  

 

I många av de böcker som kom ut på 1920- och 30-talet med invandrartema kunde man ofta 

se tydliga exempel på rasistiska inslag där människor med mörk hudfärg beskrevs 

stereotypiskt. De framställdes också mer lågt stående i samhället än vad svenskarna i 

böckerna gjorde (Kåreland, 2013, s. 150).  Böcker med invandrarmotiv började förekomma i 

Sverige allt mer på 1970-talet och Thorson (1987) kopplar det till att utgivningen av den 

moderna barn- och ungdomsbokens ökade i takt med att invandringen till Sverige efter 

krigstiden ökade (Ibid. s. 39). Temat på böckerna innehöll då ofta speciella svårigheter som 

tillhörde minoritetsgrupper. Problemens fokus följde samhällsutvecklingen och speglade i 

stora drag de faktiska förhållandena. Svårigheterna som betonades var ofta mötet mellan två 

kulturer, invandrarens och den svenska. Ett tema som förekom ofta var lojalitetskonflikt som 

barn och unga i en invandrarfamilj kunde hamna i när de försökte anpassa sig till den svenska 

livsstilen som de mötte i skolan och hos sina klasskompisar, samtidigt som de inte ville svika 

sina föräldrar och de normer som de förhåller sig till. Andra teman som förekommer i dessa 

böcker är hur personer med invandrarbakgrund är starka och självständiga nog för att trotsa 

sina familjer för att följa sina drömmar. Många av böckerna innehåller också kritik mot 

svensk flyktingpolitik där personer kämpar mot utvisningsärenden och uppehållstillstånd. 

Böcker med invandrartema har ett kraftig understrykande av olikheter mellan det svenska och 

det utländska. Det svenska beskrivs som det positiva där godhet och social omsorg anses vara 

ett svenskt nationalitetsdrag medan det utländska kopplas samman med fattigdom, förföljelse 

och förtryck (Kåreland, 2013, ss. 150-151). 
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I moderna ungdomsböcker förekommer det särskilt tydligt samhälleliga oenigheter och 

konflikter som lätt kan uppstå vid ett möte mellan människor av olika etnicitet (Kåreland, 

2013, s. 149). Det är unga människor av alla olika kulturer och där möten mellan dessa är 

centrala i handlingen. I samband med mångkulturen förekommer också begrepp som 

främlingsfientlighet- och utanförskap i dessa böcker. En främling i böckerna kan vara en 

turist, invandrare eller klassresenär och upplevs olika i relation till andra beroende på vilken 

kategori den tillhör så möts den av olika reaktioner. De internationella motiven i 

barnlitteraturen har funnits länge och även dem delas in i olika kategorier som exempelvis 

invandrares erfarenheter av sin nya miljö, tillfälliga besök i andra länder och utländska 

ungdomar i sin egen hemmiljö. Den kulturella oenigheten är inte alltid huvudtemat i de här 

böckerna men det har blivit allt mer vanligt att barn och ungdomar med utländskt ursprung 

förekommer i berättelserna. Även om de inte har en tydlig roll eller ens nämns i texten kan 

man se på illustrationerna i boken barn med annan hudfärg gestaltas. Rasismen som finns i 

samhället idag är också vanligt förekommande i ungdomsböcker. Ungdomar med annan 

hudfärg i böckerna blir trakasserade och kallade för svartskallar av svenskarna. (Kåreland, 

2013, s. 149).  

 

Likt Kåreland (2013) skriver också Thorson (1987) att den svarta färgen förknippas ofta med 

det onda och hotfulla medan det vita förknippas som rent och oskuldsfullt. Thorson (1987) 

visar också att färgen ses som ett symbolvärde och att invandrarna ofta beskrivs utifrån färg 

på håret, huden och tandfärgen, vilket det inte görs om ”de vita” i böckerna (Ibid. s. 80) Han 

menar också att framställningen av invandrare i böckerna är fördomsfull och skapar 

gruppskillnader utifrån fysiska drag (Thorson, 1987, s. 83).  

 

I böckerna förknippas hemlandet för invandrarna till stor del med fattigdom, misär och 

förtryck medan Sverige beskrivs som en förebild med goda förutsättningar, arbete och frihet. 

Fokus i böckerna ligger på den nya tiden i det nya landet för invandrarna samt deras historia 

och de händelser de upplevt nämns bara i enstaka fall (Thorson, 1987, ss. 53, 112). Det kan 

vara att berättelsen inleds i hemlandet för att sedan handla om resan mot det nya landet. Resan 

startar ofta via ett meddelande, exempelvis ett telefonsamtal eller ett brev som gör att de utför 

resan. Vanligtvis slutar berättelserna med någon form av konflikt som sedan resulterar i 

integration eller segregation (Ibid. s. 55). Resultatet av Thorsons studie visar också att 

”svenska” karaktärer i böckerna beskrivs som initiativtagande, handlingskraftiga och 

beslutfattande medan invandrarna framstår som det motsatta (Thorson, 1987, s. 161) 
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3.5 Påverkar skönlitteraturen barns syn på mångkultur? 
 

Mångkultur och mångfald i barn- och ungdomsböcker är något som har diskuterats mycket i 

Sverige under 2000-talets första årtionden. Diskussionen har dels handlat om hur mycket och 

på vilket sätt det mångkulturella samhället skildras i barn- och ungdomslitteraturen men också 

om barnlitteraturens roll och funktion som kunskapsförmedlare i övrigt (Andersson & Druker, 

2017, s. 9).  

 

Den mångkulturella barn-och ungdomslitteraturen anses kunna vara ett hjälpande verktyg för 

en kulturell brobyggare genom de motiv och världsbilder som skildras i böckerna samtidigt 

som själva läsandet ger en upplevelse till något nytt och spännande (Ibid. s. 11). Flera 

forskare menar att läsning av mångkulturell litteratur kan utveckla empatiförmågan hos barn 

samt ger dem en ökad medvetenhet om samhälleliga och historiska sammanhang som i sin tur 

kan leda till större tolerans och förståelse. Det mångkulturella begreppet har blivit tilldelad 

kritik utifrån olika grunder och den önskan om att sprida en positiv bild av 

underrepresenterade kulturer och medborglig mångfald har ibland resulterat i att det blir ett 

osynliggörande av sociala problem och orättvisor som finns i samhället. En annan betydande 

anmärkning är att en okritisk användning av det mångkulturella begreppet riskerar att återge 

existerande maktförhållanden mellan majoritet och minoritetsgrupper där majoritetsgruppens 

kultur presenteras som en oproblematisk norm. Den barn- och ungdomslitteratur som 

framställs utformas av och om ”de andra” och att de som avviker från normen är annorlunda 

(Andersson & Druker, 2017, s. 11).   

 

Att använda sig av mångkulturell litteratur i skolan kan på olika sätt bekräfta identiteten hos 

elever med utländsk bakgrund. När de läser böcker som beskriver olika händelser i den egna 

kulturen kan eleverna känna stolthet över sin identitet och sitt kulturella arv. Det har också 

fastställts att eleverna kan identifiera sig med huvudpersonerna i böcker och när händelserna 

inte är främmande får de en mer positiv inställning till litteraturläsning. Den mångkulturella 

litteraturen ökar inte bara elevernas inställning till läsning utan den stödjer också flerspråkiga 

elevers läs- och skrivutveckling som i sin tur förbättrar deras skolresultat. Det beror på att den 

mångkulturella litteraturen erbjuder en världsbild och bakgrund som eleverna känner till och 

kan använda som utgångspunkt för sitt skapande av meningar. Ofta är det den mångkulturella 

litteraturen som saknas i skolan och eleverna läser oftast litteratur i ett majoritetsperspektiv 
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som är skrivna av majoritetsförfattare. Det ger resultat av att minoritetselevernas historia, 

uppfattningar och erfarenheter minskar (Obondo & Kuyumcu, 2006, s. 13).  
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4 Analys 
 
I det här kapitlet kommer jag gå igenom de tre utvalda böckerna, Sjalen (2011), Baddräkten 

(2004) och Pejjes många frågor (2016). Jag kommer analysera dem utifrån Maria Nikolajevas 

narratologiska analysmodell för att ta reda på vad som berättas i böckerna och hur det 

berättas.  

 

4.1 Sjalen (2011) 

Författare: Kåre Bluitgen 

Illustratör: Kirsten Raagard 

 

Boken Sjalen handlar om två unga flickor som är bästa vänner. Ayla som är huvudkaraktär i 

boken är muslim och beskrivs stereotypiskt med mörk hudfärg, heltäckande kläder och sjal på 

huvudet. Ida som är hennes kompis är svensk och beskrivs genom illustrationerna i boken 

med ljust hår och ljus hy. Största delen av boken utspelar sig i Idas rum där flickorna leker 

frisör. När Ayla är hemma eller hos tjejkompisar där inga pojkar kan se henne behöver hon 

inte ha sin sjal på sig. Ida tycker att Ayla blir en annan person när hon har sjalen på sig och 

tycker det är synd att hon inte får visa sitt långa svarta hår i skolan.  

 

Aylas identitet befinner sig på två olika platser i hennes liv. Hennes familj har olika synsätt på 

offentliga och privata beslut. Det kan man urskilja tydligt i boken då Ayla är en person i det 

offentliga rummet och en person i det privata rummet. När Ayla befinner sig i det offentliga 

rummet måste hon följa familjens religion och regler. Att bära sjal och inte visa håret för 

främmande män är en av de regler som hon måste följa. I det privata rummet, när Ayla 

befinner sig hemma med familjemedlemmar eller där enbart kvinnor befinner sig, behöver 

hon inte bära sin sjal. Då får hon visa håret och behöver inte dölja något av sig själv.  

 

Problematik och kulturmöten som uppstår i boken är när Ayla ska gå hem och inte hittar sin 

sjal. Flickorna letar länge efter sjalen men kan inte hitta den. Ida förstår inte problematiken 

för Ayla och säger ”Men jag ska nog hitta den, du kan få den i morgon.”(Bluitgen, 2011, s. 

18). Ayla får förklara för Ida att hon inte får visa sig utan den: ”Ingen kille eller man får se 

mitt hår. Bara de i min familj. Och kvinnor förstås. Sådan är vår religion. Jag känner mig 

naken utan sjal.” (Bluitgen, 2011, s. 11). Ida förställer sig själv sitta naken i klassrummet och 

ute på rasterna i skolan. Hon förstår inte hur Ayla menar med det och frågar ”Tycker du att 
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jag är naken? För att jag inte har sjal?” (Bluitgen, 2011, s. 12). Ayla får förklara för Ida att det 

är annorlunda för henne och att det beror på att Ida inte är muslim. Ayla får tårar i ögonen av 

tanken att behöva gå hem utan sin sjal. Ida som vill vara en bra kompis försöker lösa Aylas 

problem på många olika sätt som hon tror kan fungera. Hon ger förslag på att stoppa in Aylas 

hår i en lampskärm, i ett örngott, sätta en plastpåse på huvudet och tillslut raka av håret på 

Ayla. Det märks på Ayla att hon inte uppskattar Idas lösningar och att de inte ser problemet 

på samma sätt då Ayla bara suckar åt Ida och det uppstår irritation i deras röster och blickar 

till varandra. Handlingens problem är som Thorson (1978) skriver, att böcker som innehåller 

mångkultur och invandrare ofta innehåller speciella svårigheter som tillhör 

minoritetsgrupperna i ett samhälle. Det är också som Kåreland (2013) menar, att svårigheter i 

mångkulturella böcker är mötet mellan två kulturer som i det här fallet är Aylas och Idas 

förståelse för varandra.  

 

Lösningen på Aylas problem är det Idas bror som kommer på. Han har varit på samma 

fotbollsmatch som Aylas pappa och storebror och föreslår att Ayla ska använda hans svenska 

flagga som sjal. Ayla blir glad över flaggan och ler när Ida säger ”Vad fin du blev Ayla. Du 

passar i färgerna.” (Bluitgen, 2011, s. 30). Ida följer Ayla hem och utanför fotbollsstadion 

träffar de Aylas pappa och storebror. På bilderna ser man hur Aylas pappa och storebror har 

halsdukar och flaggor där det står Turkiet på. Pappan skrattar och pekar på Aylas nya sjal och 

frågar vilket lag hon egentligen håller på. Aylas bror ser sur ut över att Ayla bär Sverige 

flagga på huvudet då Turkiet som Aylas familj hejar på hade mött Sverige i matchen.  

 

Boken avslutas på ett fint sätt och bokens budskap visas tydligt. På kvällen ligger Ida hemma 

i sin säng efter den händelserika dagen. Hon håller hårt i en liten påse som innehåller en 

hårslinga från Ayla som hon fick tidigare under dagen när de lekte frisör. Här kan man förstå 

att Ayla är en viktig person för Ida som hon inte vill vara utan. Den här dagen har gett Ida mer 

förståelse för Aylas situation med sjalen och sista meningen från Idas perspektiv i boken är 

”Utan påsen skulle hon känna sig naken. Hon tänker på Ayla. Ayla är hennes bästis. För 

alltid.” (Bluitgen, 2011, s. 35).  Även om man kommer från olika länder och kulturer och ser 

saker på olika sätt kan man skapa en fin relation till varandra. Det bekräftas också via 

Thorsons (1987) studie där han menar att berättelserna slutar i någon form av konflikt som 

resulterar i antingen integration eller segregation. Interaktionen mellan Ayla och Ida blir 

starkare efter dagen med problem, missförstånd och synsätt. 
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4.2 Baddräkten (2004) 

Författare: Åsa Storck  

Illustratör: Gitte Spee 

 

Boken Baddräkten handlar om en flicka som heter Fadumah. Utseendemässigt beskrivs 

Fadumah stereotypiskt för den muslimska kulturen med heltäckande kläder och en sjal på 

huvudet för att täcka håret. Varje fredag har Fadumahs klass idrott i simhallen. Alla barnen i 

klassen, både flickor och pojkar, badar tillsammans i simbassängerna, alla utom Fadumah. 

Varje torsdag påminner fröken barnen i klassen att de inte ska glömma sina badkläder. 

Fadumah är muslim och äger inga badkläder ”Vad skulle hon ha dem till? Hon får inte vara 

med på badet. Mamma och pappa trodde inte det var sant när hon försökte förklara. Att alla i 

klassen skulle till simhallen och bada. Tjejer och killar tillsammans! De som inte kunde 

simma skulle få lära sig. Men inte Fadumah.”  (Storck, 2004, s. 6). Här visas det tydligt att 

kulturen Fadumahs familj tillhör är uppbyggd på ett annat sätt än den svenska och har ett 

annat synsätt gällande offentliga och privata beslut. När klasskompisarna frågar Fadumah 

varför hon inte är med och badar säger hon att hon inte vill och försöker låta som att hon inte 

bryr sig. Det är fler muslimska flickor i skolan som inte heller får bada och ingen tycker det är 

konstigt.  

 

När Fadumah skulle till simhallen första gången med skolan reagerade hon på hur flickorna i 

klassen kunde byta om med varandra och sedan bada med killarna. Hon tyckte det var 

konstigt då det är något som hon aldrig hade upplevt tidigare. ”Första gången tror hon knappt 

sina ögon. Omklädningsrummet med klassens flickor som springer omkring halvnakna. Den 

heta bastun och hårtorkarna som sitter fast på väggen. Och sen inne i simhallen: alla i 

baddräkt, killar och tjejer ihop!”  (Storck, 2004, ss. 12-13).  

 

Fadumah verkar tycka situationen i simhallen och det faktum att hon inte får bada är jobbig. 

När hennes mamma sa åt henne att vara hemma den första fredagen för att hon inte fick följa 

med och istället skulle hjälpa till med barnpassning tyckte Fadumah bara det var skönt. ”För 

Fadumah visste inte hur hon skulle säga det till fröken. Att hon inte hade någon baddräkt och 

inte fick bada ihop med de andra barnen.” (Storck, 2004, s. 6). En typisk kulturskillnad mellan 

muslimer och svenskar. I muslimers hemländer sker det ofta att barn inte får gå i skolan för att 

föräldrarna anser att de gör större nytta hemma, medan i Sverige har alla barn skolplikt vilket 

innebär att barnen ska gå i skolan och delta på alla lektioner för att uppnå målen är viktigt.  
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Det beskrivs tydligt i boken hur Fadumah brottas med sina egna tankar och skolan som vill en 

sak, att hon ska få lära sig simma och ha roligt med sina klasskompisar och familjen och 

religionen en annan, att hon inte får visa sig i badkläder för pojkarna i klassen.  Problematiken 

som förekommer i boken utspelar sig i simhallen. Det är fredag igen och Fadumah sitter 

bredvid sina klasskompisar som badar och har roligt. Fadumah orkar inte titta på längre och 

går in i omklädningsrummet. När hon kommer in får hon syn på en kvarglömd baddräkt. 

Tanken om att pröva den kommer direkt fast hon vet att hon inte får. Hon bestämmer sig för 

att göra det och blir glad när hon ser sig själv i spegeln ”Där är hon, i spegeln. En ny och 

ovanlig Fadumah i baddräkt! Så fin!” (Storck, 2004, s. 16). Genom den händelsen i boken 

förstår man hur Fadumah kastas fram och tillbaka mellan hennes egen vilja och känslor att få 

göra som sina klasskompisar och vad familjen och religionen säger. När hon står och tittar på 

sig själv i spegeln hör hon hur dörren öppnas in till omklädningsrummet. Det är många tankar 

som flyger genom hennes huvud när hon inser att det är för sent att gömma sig. Hon känner 

sig dum och tänker ” Varför? Varför skulle hon prova den? Hon vet ju inte vems det är. Och 

tänk om någon skvallrar för mamma och pappa!” (Storck, 2004, s. 18).  

 

Lösningen för Fadumahs problem kommer när det är en av simlärarna som jobbar i simhallen 

öppnar dörren in till omklädningsrummet. Hon tycker inte alls det är konstigt att Fadumah har 

prövat den kvarglömda baddräkten. Genom att hon såg Fadumah i den och hur starkt hon 

reagerade förstår simläraren Fadumahs problem, att hon vill lära sig simma men inte får. Hon 

erbjuder Fadumah att ta med sig sin mamma till simhallen när det enbart kommer vara 

kvinnor som befinner sig där. Fadumah blir glad för lappen men vågar inte hoppas på 

någonting. Man förstår att Fadumah tycker det är svårt att fråga sina föräldrar om detta då hon 

väntar tills hon är ensam med sin mamma. ”Fadumah väntar tills de har ätit på kvällen. 

Småungarna har lagt sig. Pappa är ute på sin kvällspromenad. Bara hon och mamma sitter vid 

köksbordet.” (Storck 2004, s. 21). Ett resultat i Thorsons (1987) studie visar att svenskar i 

mångkulturella böcker beskrivs just som simläraren, en svensk som är initiativtagande och 

handlingskraftig. Det gör dock Fadumahs familj också, det ska vara på deras sätt och 

Fadumah inte får göra något som bryter mot religionens regler. Genom citatet tidigare kan 

man också anta att Fadumah har mer respekt för sin pappa och att han är hårdare på reglerna 

gällande simhallen. Mamman verkar inte få ta egna beslut om frågan då hennes svar till 

Fadumah är ”Jag måste prata med pappa! Vi får diskutera det mer en annan dag!” (Storck 

2004, s. 22). Det kan kopplas ihop med Roth (2005) att kulturen som Fadumahs familj tillhör 

har en annan kvinnosyn och mamman inte får ta viktiga beslut som rör familjen. Pappa går 
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med på att låta mamma och Fadumah gå till simhallen. Känslan som Fadumah får när hon ska 

gå i bassängen är att hon är nervös och rädd men pirrande glad samtidigt. Fadumah badar 

länge i bassängen och genom illustrationen i boken kan man se hur lycklig hon är med sitt 

stora leende.  

 

I slutet av boken får man veta att Fadumahs mamma också har en dröm men som hon inte har 

vågat förverkliga, att lära sig cykla. Hon beskriver hur skönt det skulle vara ”att kunna cykla 

iväg, fara fram så fort man vill, ensam och fri! (Storck, 2004, s. 38).  Fadumah blir förvånad 

över mammas dröm då hon aldrig hade kunnat tro det. När de kommer hem igen stannar de 

strax utanför trappuppgången och mamma lägger sitt pekfinger mot sina läppar. Fadumah 

förstår vad det betyder, att hon inte får berätta om mammas drömmar för pappa. ”Hon ska inte 

avslöja mammas dröm. Bara tänka på den och kanske en dag se till att den blir verklighet” 

(Storck, 2004, s. 38). Här kan man som läsare sen en tydlig koppling mellan människors 

offentliga och privata rum. Genom religion och regler får inte vissa människor, främst 

kvinnor, handla på ett visst sätt utanför hemmet.  

 

Temat i boken är som Kåreland (2013) beskriver som en lojalitetskonflikt. Det menas att barn 

och unga i en invandrarfamilj försöker anpassa sig till den svenska livsstilen som de möter i 

skolan och hos sina klasskompisar men de vill heller inte svika sina föräldrar och de normer 

som de förhåller sig till. 

 

Bokens budskap blir väldigt tydligt i slutet. När människor bosätter sig i ett land som har en 

annan kultur, regler och värderingar uppstår det lätt kulturkrockar och konflikter. Situationer 

som känns främmande och otänkbara för dem är helt naturliga för andra. Men trots det ska 

man aldrig sluta drömma och försöka förverkliga dem och bli lycklig. 
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4.3 Pejjes många frågor (2016) 

Författare: Inger Ekbom 

Illustratör: Emma Göthner 

 

Boken Pejjes många frågor handlar om vad man kan se utifrån bilderna, en svensk pojke aom  

till största del består av Pejjes alla frågor som han möter på väg till pappas jobb. I början av 

boken är det ganska vanliga frågor som en liten pojke kan ställa till sin pappa i vardagliga 

situationer, till exempel ”Vem skulle du vilja vara om du var en hund?” (en fråga som 

uppstod när de promenerar på en gata) eller ”Vem är det egentligen som bestämmer över en 

gata och om man får stanna eller gå på den?” (Ekbom, 2016, ss. 7-8) (en fråga som uppstod 

när Pejje hade råkat krocka med en arg gubbe).  

 

Det är först när Pejje och pappa ser en ung kvinna med långa svarta flätor sitta och tigga i ett 

av gatuhörnen som Pejjes djupa funderingar och frågor börjar. I boken beskrivs det att 

kvinnan har en pappmugg framför sig och i sina händer har hon ett fotografi på två barn. Pejje 

tittar på barnen och ser att deras ögon är ledsna. När de går förbi ser Pejje att det ligger några 

kronor i pappersmuggen. Pejje frågar sin pappa om han tror att kvinnan fryser av att sitta på 

marken och om hon måste sitta där om hon blir sjuk. Av någon anledning svarar inte pappan 

på Pejjes frågor och säger istället ”Tänk att vi har så många tiggare hos oss nu” (Ekbom, 

2016, s. 11). En mening som kan ha en stor betydelse för pappans synsätt på tiggarna 

beroende på vilket tonläge han använder när han säger det till Pejje. Eftersom han inte säger 

om det är positivt eller negativt att det har kommit många flyktingar till Sverige är det 

tolkningsbart att tänka hur han ser på saken. Just sådana saker kan som Hinton (2003) 

beskriver bli en påverkan av stereotyper på tiggare. Man har förutfattade meningar om en 

grupp människor och för dem vidare muntligt via familjen. Pejje kan inte släppa sin fundering 

om kvinnan fryser och frågar pappa igen och han får som svar att det inte är så kallt ute idag 

som tur är.  

 

Pejje och pappa går vidare och när de kommer fram till pappas jobb ser Pejje en ny tiggare 

sittandes på backen med en pappmugg framför sig. Den kvinnan har inget fotografi på några 

barn och Pejje uppmärksammar att hon har en röd vacker kjol och en stor varm sjal runt sig. 

Det han också lägger märke till är att kvinnan sitter och pratar i en mobiltelefon. Pejje tycker 

det är konstigt att en kvinna som måste sitta och tigga ihop pengar har råd med en 

mobiltelefon. Pappan förklarar för Pejje att hon kanske behöver den för att kunna ringa hem 
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till sina barn. Pejje kan inte förstå det eftersom hon inte har något fotografi på några barn som 

den andra kvinnan hade. ”Behöver? Vem tror du att hon pratar med? Sitt barn? Men, hon har 

ju inte med sig någon bild med barn på” (Ekbom, 2016, s. 12).  

 

När de kommer fram till pappas jobb får Pejje vara i ett rum och leka med sina leksaker under 

tiden pappan jobbar. Det är många som kommer in i rummet för att hämta saker. Alla hälsar 

på Pejje och frågar honom olika saker, utom en kvinna ”såg hon honom inte?” (Ekbom, 2016, 

s. 17). Det fick Pejje att tänka på kvinnan som satt ute på gatan och det gör honom ledsen. 

Han tror att hon också har långtråkigt när hon sitter där hela dagarna och väntar på att andra 

människor ska ge henne pengar. När Pejje och pappa ska åka hem sitter inte kvinnan kvar. 

Pejje undrar vart hon har tagit vägen ”Var är hon? Har hon åkt hem? Var tror du att hon sover 

någonstans? (Ekbom, 2016, s. 18) men pappa vet inte men svarar att hon förhoppningsvis 

sover någonstans där det är varmt.  

 

När Pejje och pappa kommer hem får de veta att Pejjes syster Maija som är på skolresa 

längtar hem. Mamma och pappa pratar med Maija och lovar att de ska ha sina mobiltelefoner 

tillgängliga hela natten. Det får Pejje att tänka på kvinnan som satt och tiggde igen. Han 

funderar mycket på just längtan och om kvinnans barn längtade efter henne. När Pejje vaknar 

dagen efter tar han upp frågan om längtan rörande tiggaren och hennes barn igen.  

 

Det är verkligen något som har fastnat hos Pejje och det är den dagen som lösningen för alla 

hans frågor som inte mamma och pappa kan svara på kommer. ”Jag skulle vilja fråga henne.” 

(Ekbom, 2016, s. 29) säger Pejje och syftar på kvinnan med pappersmuggen. Pejje är dock 

orolig över att de inte kan prata med varandra då han antar att kvinnan pratar ett annat språk. 

Det är något som inte framkommer i boken då kvinnorna bara har en biroll och inte för en 

dialog med någon. Mamma förklarar för Pejje att man kan peka och använda kroppen för att 

förstå varandra. Mamma vill följa med Pejje när han ska ge en gåva till kvinnans barn, hon 

vill nämligen ”ge henne något, från en mamma till en annan” (Ekbom, 2016, s. 30). Genom 

de orden kan man som läsare ana att Pejjes mamma känner en slags empati till kvinnan. Hon 

vet hur det är att vara mamma, att längta och vilja göra allt för sina barn och vill därför hjälpa 

henne med en gåva för att få det lite bättre.  

 

I slutet av boken har författaren intervjuat några personer som är tiggare på riktigt. Hon har 

ställt frågor som är vanliga om tiggarna t.ex. Varför är du fattig? Är du verkligen fattig om du 
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har en mobiltelefon? Var sover du på natten? Osv. Budskapet med boken är att det finns 

många fördomar och frågor om tiggare i dagens samhälle. De berör invånarna på olika sätt, 

både negativt och positivt. Men oftast har människor förutfattade meningar om dem utan att 

veta hur deras livssituation egentligen ser ut och det är det som sprids vidare och skapar 

negativiteten om tiggarna i Sverige.  
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5 Resultat och diskussion 
 

I det här kapitlet kommer jag besvara forskningsfrågorna, redovisa resultatet av analysen samt 

diskutera och problematisera det med tidigare forskning. Jag kommer också diskutera 

metoden om den narratologiska analysmodellen som jag har använt mig av.  

 

5.1 Resultat och diskussion om böckerna.  

 

Resultatet av hur människor med utländsk bakgrund representeras i de valda böckerna sker 

genom naturliga situationer i skolan, med vänner och i nutidens svenska samhälle.  

 

I den första boken Sjalen där vi får följa den muslimska flickan Ayla får vi genom 

illustrationerna i boken direkt se hur hon har långt svart hår och heltäckande kläder. Genom 

texten beskrivs det att hon är muslim och måste bära sjal om hon befinner sig utanför hemmet 

där andra män än de som ingår i hennes familj kan se henne. Vi har genom texten också fått 

uppfattningen om att Ayla framstår som en glad och social flicka då hon har sin bästa kompis 

Ida som hon gärna leker med. Hon verkar också trygg i sin religion då hon inte påverkas 

negativt över att behöva bära sjal när hon utan problem kan förklara för sin kompis Ida 

anledningarna till varför hon måste bära den. Representationen av Aylas föräldrar som också 

har utländsk bakgrund beskrivs inte via text i boken. Man kan se genom illustrationerna att 

även de har svart hår och mörkare drag än vad Ida och hennes familj har. I Staffan Thorsons 

studie från 1987 visade resultaten att invandrarna eller minoritetsgrupperna i böcker ofta 

beskrevs utifrån färg på håret, huden och tänderna vilket man inte gjorde på samma sätt med 

svenska karaktärer. Även om Sjalen är från 2008 ser vi fortfarande detta då det är Ayla, som 

tillhör minoritetsgruppen, som beskrivs mest detaljerat i boken.  

 

Hur Ayla och hennes familj interagerar med karaktärer som har svenskt ursprung sker via 

vänskap och familjerelationer. Även om Ayla är muslim och tillhör en annan kultur än vad 

Ida gör är flickorna bästa vänner. Det beskrivs både via text och illustrationer i boken hur 

flickorna umgås på ett fint sätt och för alltid kommer vara bästa vänner. Flickorna blir också 

bra omhändertagna av varandras familjer då Idas mamma hjälper Ayla att lösa hennes 

problem med den borttappade sjalen och Idas bror respekterar att han inte får komma in i Idas 

rum när Ayla inte kan täcka över hennes hår. Lika bra bemött blir Idas hos Aylas familj då 
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hon blir medbjuden hem till dem för att äta middag. Religionen och kulturen begränsar inte 

karaktärerna i boken för att umgås och tycka om varandra.  

 

Problemet som Ayla stöter på i boken är som Thorson (1987) beskriver ett möte mellan två 

kulturer, invandrarens och den svenska. Stier (2004) menar att kulturer är uppbyggda på olika 

sätt när det kommer till sociala mönster och makt. Eftersom flickorna inte tillhör samma 

kultur kan det vara orsaken till varför det blir en konflikt mellan dem och missförstånd 

uppstår. Stier (2004) menar också att kulturen som man själv tillhör ser man som normen och 

man blir misstänksam mot de människor som handlar annorlunda. Trosfrågor och religion 

menar han också är en orsak till varför människor i en kultur handlar och tänker som de gör. 

Även om inte flickorna har någon misstänksamhet gentemot varandra så är det just normen 

och det olika sättet att tänka beroende på religion som är orsaken till att Ida inte kan sätta sig 

in i Aylas resonemang gällande sjalen. Enligt Thorsons studie (1987) bygger ofta barn- och 

ungdomsböcker på samhällsutvecklingen och i stora drag följer de problem som skapas i ett 

mångkulturellt samhälle idag. Att som Ayla, vara en ung muslimsk flicka som genom religion 

och åsikter från familjen behöver bära sjal tyder på att Thorsons studie, 31 år senare, 

fortfarande stämmer och är högst aktuell. I och med att Sverige har ökat sin befolkning med 

muslimska medborgare via invandring och flyktingkrisen finns det fler unga flickor som 

stöter på samma situationer och problem som Ayla gör.  

 

Likheter hur människor med utländsk bakgrund representeras i de utvalda böckerna ser man 

mellan Sjalen och Baddräkten. Fadumah som är huvudkaraktären i Baddräkten beskrivs också 

via texten och illustrationerna i boken med svart hår, mörk hudfärg, heltäckande kläder och en 

sjal som täcker håret på grund av att hon är muslim. I Baddräkten ser man ännu tydligare hur 

Thorsons studie från 1987 där resultatet av hur man beskrev invandrare med hårfärg och 

hudfärg tydligare än svenskarna i böckerna stämmer över ens med nutiden. I Baddräkten är 

det bara Fadumah och de andra muslimska flickorna som beskrivs utseendemässigt via text i 

boken. De svenska karaktärerna kan man bara urskilja genom illustrationerna att de ser 

annorlunda ut jämfört med de muslimska karaktärerna. Fadumahs personlighet skiljer sig 

mycket från Aylas då Fadumah beskrivs mer som tyst och tillbakadragen och är rädd för vad 

andra ska tycka gällande familjens regler om badhuset. Baddräkten beskriver också en mer 

komplicerad familjesituation än vad som görs i Sjalen. Även om Ayla inte får vistas utomhus 

utan sin sjal får man intrycket av att familjen är tightare och har en bra relation till varandra. I 
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Baddräkten verkar familjerelationen vara mer spänd och Fadumah har stor respekt för sina 

föräldrar, främst för pappan.  

 

Hur personer med utländsk bakgrund interagerar med människor med svenskt ursprung skiljer 

sig också en del mellan Sjalen och Baddräkten. Varken via text eller bild kan man se 

Fadumah ha en nära relation med en karaktär med svenskt ursprung. I badhuset sitter hon 

mest för sig själv och tittar på medan de andra barnen badar och hon undviker eller ger korta 

svar till klasskompisarna. Hon är mest orolig för vad fröken ska tycka gällande frånvaron på 

idrottslektionerna i simhallen och intrycket man får när man läser boken så har inte de heller 

en speciellt nära relation till varandra. Karaktären i boken med svenskt ursprung som 

Fadumah interagerar mest med är en av de kvinnliga simlärarna. Det är hon som hjälper 

Fadumah och beskrivs som ett av resultatet av Thorsons (1987) studie där han förklarar att 

”svenskar” i böcker ibland framställs som initiativtagande, handlingskraftiga och 

beslutsfattande när hon vill hjälpa Fadumah att uppfylla sina drömmar.  

 

Problematiken som uppstår för människor med utländsk bakgrund, som i det här fallet är för 

Fadumah, stämmer också överens med Thorssons studie från 1987, att svårigheterna i boken 

följer samhällsutvecklingen. I dagens svenska samhälle är det många muslimska flickor likt 

Fadumah som tvingas avstå idrottens simundervisning och riskerar att bli segregerade i 

klassen på grund av kulturskillnader och religion, trots att läroplanen för idrott säger att alla 

elever i slutet på årskurs tre ska kunna leka och göra rörelser i vatten, flyta balansera och 

kunna simma i mag- och ryggläge (Skolverket, 2011, s.2). Segregering i samhället kan bero 

på två olika orsaker men den som Fadumah får ta del av är den som Westin (1999) beskriver 

som att det är minoritetsgruppen själv, Fadumahs familj som väljer att ta avstånd från 

samhället och inte tvärt om. I Baddräkten ser man också hur mötet mellan två kulturer, 

Fadumahs familj och skolan, konflikter och problem för karaktärerna i boken. Även här kan 

man koppla ihop det med Stier (2004) att alla kulturer är uppbyggda på olika sätt och att man 

ser sin egen kultur som norm. Främmande saker som den andra kulturen gör kan skapa 

misstänksamhet vilket är ganska tydligt i Baddräkten då det beskrivs hur chockade både 

Fadumah och hennes familj hade blivit över att skolan låter flickor och pojkar bada 

tillsammans då de har en annan syn på det privata och offentliga beslutet. Ålund (2007) 

skriver att det kan vara svårt för barn med utländsk bakgrund att identifiera sig med svenska 

barn och den svenska skolan. Det beror på vilken kultur man tillhör och den man faktiskt vill 

tillhöra. Fadumah är ett tydligt exempel på ett barn som brottas med sina inre känslor och 



	 31	

lojalitetskonflikten mot sin familj då hon vill vara och göra som de andra barnen i sin klass 

men hon vill heller inte svika sina föräldrar.  

 

Ett gemensamt tema för Sjalen och Baddräkten är det som Kåreland (2013) beskriver som 

vanligt förekommande i mångkulturella barn- och ungdomsböcker. Temat berör samhälleliga 

oenigheter och konflikter som lätt kan uppstå vid ett möte av människor med olika etnicitet. 

Böckerna handlar också ofta om lojalitetskonflikter där barn och unga i invandrarfamiljer 

försöker anpassa sig till livsstilen som de möter i skolan och hos vänner i det nya samhället 

som de lever i. Trots det vill de inte svika sina föräldrar och de normer och värderingar som 

de förhåller sig till.  

 

Tiggarna som är de karaktärerna med utländsk bakgrund i Pejjes många frågor representeras 

både via text och illustrationer. Kvinnorna beskrivs med långa svarta flätor, stora vackra 

kläder och likt det som Kåreland (2013) skriver förknippas invandrare i böckerna med 

fattigdom i och med att de måste sitta på gatan och tigga pengar. Till skillnad från Sjalen och 

Baddräkten så är inte personerna med utländsk bakgrund huvudpersonerna i Pejjes många 

frågor. Kvinnorna som sitter på gatan har en biroll då det är Pejje som är huvudpersonen men 

tankarna som han har om dem är centrala för handlingen. Det är också det som skiljer Pejjes 

många frågor från Sjalen och Baddräkten, att man inte ser berättarperspektivet utifrån 

karaktärerna med utländsk bakgrund.  

 

Hur människorna med utländsk bakgrund interagerar med människor med svenskt ursprung 

får man inte ta del av så mycket i Pejjes många frågor. Mötet som sker mellan Pejje och 

tiggarna sker på gatan när Pejje och pappan är på väg till pappans jobb. De pratar ingenting 

med varandra och man får inte ta del av någon relation varken mellan dem eller mellan 

tiggarna och några andra svenskar. I och med att kvinnorna måste sitta på gatan och försörja 

sig kan man se en skillnad med segregationen som förekommer i Baddräkten. När man läser 

intervjuerna som finns längst bak om tiggarna beskriver de hur de inte får några vanliga jobb i 

Sverige då de inte kan språket eller har utbildning. Då är det som Westin (1999) skriver att 

samhället inte låter tiggarna bli en del av majoritetsgruppen.  

 

Fenomenet stereotyper (Hinton, 2003) förekommer tydligast i Pejjes många frågor rörande 

kvinnorna som sitter på gatan och tigger. Pejje observerar kvinnorna och tycker det är 

konstigt att kvinnorna har så fina kläder och har råd med en mobiltelefon när de måste sitta på 
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gatan och tigga. Pejje ställer många frågor till pappan i boken om situationen gällande 

tiggarna men ger honom inga tydliga svar. Det är genom familj och skola som Hinton (2003) 

menar på att stereotyper växer fram. Har man som vuxen otillräcklig kunskap och förståelse, 

och ska förklara samhälleliga fenomen för barn, kan det lätt bli att man väljer att tro på den 

stereotypiska bilden som redan finns av dem. Det kan man också läsa om i slutet av boken där 

författaren har gjort intervjuer med riktiga tiggare och de berättar att människor ofta har 

fördomar om dem.  

 

 
5.2 Metoddiskussion 

 

Till undersökningen valde jag att göra en kvalitativ litteraturanalys som Dimenäs (2017) 

beskriver är en systematisk, metodisk och kritisk granskning av litteratur utifrån ett 

vetenskapligt syfte. Jag valde också att utgå från Maria Nikolajevas (2004) narratologiska 

analysmodell. Genom att använda mig av den kunde jag på ett enkelt sätt titta efter vad det 

egentligen var som berättades i böckerna och hur det berättades. Jag fick också veta vilka 

personer som hade en avgörande roll för handlingen och ur vilken karaktärs perspektiv man 

läste boken. Den marxistiska litteraturteorin använde jag mig av för att kunna se relationen 

mellan berättelsen och verkligheten då jag valde att analysera böcker som avspeglar det 

verkliga samhället vi lever i idag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 33	

6 Didaktisk diskussion 
I det här kapitlet kommer jag redogöra för hur jag som lärare kan använda mig av de tre 

utvalda böckerna i min undervisning.  

 

Efter att ha tagit del av tidigare forskning om ämnet mångkultur samt analyserat böckerna, har 

tanken landat i mig hur jag som lärare skulle kunna använda det i min undervisning. Eftersom 

riksdagen beslutade år 1985 ett interkulturellt synsätt som ska föreligga inom undervisningen 

för alla åldrar och inom alla ämnen i svensk skola (Kåreland, 2015, s. 138), är det något jag 

vill eftersträva i min egen lärarroll.  

 

I kursplanen i svenska står det skrivet att: 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 

tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 

samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (Skolverket, 2011, s. 1) 

 

För att elever med utländsk bakgrund ska få möjligheten att utveckla sina identiteter, uttrycka 

sina känslor och förstå hur andra människor känner och tänker är det viktigt att de 

mångkulturella barn- och ungdomsboken finns tillgängliga i klassrummet. Som Andersson 

och Druker (2017) skriver anses den vara ett hjälpande verktyg för människor från olika 

kulturer att förstå varandra då motiven och världsbilderna i böckerna kan ge upplevelsen till 

något nytt och spännande för eleverna.  

 

 

Gunilla Molloy (2003) skriver att de didaktiska valen som lärarna gör när det gäller vad för 

slags skönlitteratur som ska läsas, hur den skall läsas och varför den skall läsas kan få en stor 

betydelse för eleverna. Mötet som sker mellan eleven och texten innefattar också läraren. Den 

litteratur som ska läsas av eleverna är genomgående lärarens val och det är också han eller 

hon som bestämmer på vilket sätt som boken skall läsas. Lärarens val och metodiska 

gestaltningar kan vara en avgörande faktor om eleven ”skyddar eller öppnar sig” för textens 

form och innehåll. Det finns en konflikt mellan skyddet till texternas innehåll och de 

perspektivbyten de bär på och en öppenhet mot texternas form och innehåll. Oenigheten i 

detta finns i klassrummet och i de olika grupper som texterna bearbetas i. Konflikterna som 
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kan uppstå i dessa grupper kan bero på elevernas egna erfarenheter men även hos karaktärerna 

som finns i de litterära texterna (Molloy, 2003, ss. 31-32).  

 

För att eleverna ska utvecklas anser forskaren Silwa Claesson att eleverna bör lockas till att 

pröva sig fram i olika situationer som också är en viktig byggsten i sociokulturella lärandet. 

Det kan vi som lärare främja via lärandesituationer där eleverna får öva sig i olika sociala 

sammanhang bland andra människor (Claesson, 2002, ss. 21-32). Ett sätt att pröva det i 

klassrummet är att eleverna får prata om sina upplevelser och känslor i böckerna som de har 

läst är genom små gruppsamtal eller redovisningar. Claesson skriver att lärarens viktigaste 

roll här är att finnas till hands och vara en god lyssnare om det är något som eleven inte 

förstår (Claesson, 2002).  

 

För att eleverna ska få chansen att utvecklas och kunna prata om en bok är förförståelsen som 

läsaren bär med sig avgörande om han eller hon ska förstå texterna (Gibbons 2013, s. 130).  

Även om elever från en annan kultur kan känna att vissa böcker man läser i skolan har ett 

främmande innehåll för dem ska man som lärare inte undvika dessa böcker. Läraren ska 

istället bygga upp en kunskap och förståelse om språkliga och kulturella svårigheter för 

eleverna innan de läser boken och innehållet blir förhoppningsvis inte helt främmande för 

dem (Gibbons 2013, ss. 130-132). För att elever med olika bakgrunder och kulturer i en klass 

ska få en större förståelse för varandra kan man som lärare, eller få eleverna, att ställa frågor 

på den aktuella texten.  

 

 

Om jag som lärare läser böckerna Baddräkten (2004), Pejjes många frågor (2016) och Sjalen 

(2011) med mina elever och vill förmedla vad budskapet med dem är kan jag ta hjälp av några 

exempel som (Gibbons, 2013, ss. 146-147) visar. Det första man kan göra är att fokusera på 

bilderna och vad de skildrar. Jag som lärare måste också förklara att det som händer i boken 

inte nödvändigtvis speglar hela sanningen utan det finns andra verkligheter. För att inkludera 

eleverna ännu mer kan de som vill få berätta om sina egna erfarenheter. Att diskutera 

karaktärerna i böckerna kan få eleverna att lägga märke till vad personerna gör och hur de 

beskrivs. Karaktärernas handlingar och utseende kan vara främmande för eleverna och kan 

vara bra att diskutera för en bättre förståelse. Eleverna kan också göra egna listor med ord och 

tankar kopplade till nyckelpersoner och händelser i boken. Då får eleverna möjlighet att få 

svar på frågor som kanske inte syns eller beskrivs i texten. Att ta upp stereotypa beskrivningar 
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med eleverna är också en viktig del. Eftersom böckerna innehåller många stereotyper kan det 

även här vara bra om antingen jag som lärare, eller en elev med kunskaper om ämnet, 

besvarar frågor eller visa upp saker som är stereotypa. En viktig sak som eleverna lär sig är att 

om verkligheten inte stämmer överens med boken så behöver inte allt som man läser 

nödvändigtvis vara sant.  
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