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Abstract	
I uppsatsen analyseras två kapitelböcker anpassade för barn och som utspelar sig i förorten. 

De analyserade böckerna är Douglas Foleys bok Habib: meningen med livet (2005), samt 

Dogge Doggelitos bok Izzy & gänget (2011). I böckerna analyseras hur mångkultur framställs 

på olika sätt, studien syftar även till att se om det uppkommer eventuella kulturkrockar. En 

ytterligare aspekt är att ta reda på huruvida böckerna är användbara för lärare som ett verktyg 

i sin undervisning och ett hjälpmedel för att skapa diskussioner kring ämnet mångkultur, då 

det i dagens samhälle kan vara en utmaning att diskutera kring nämnda ämne. Uppsatsen är 

en motivstudie och de metoder som har använts som hjälpmedel är närläsning av böckerna 

samt en komparativ analys. Som teori för analysen har bland annat tidigare forskning kring 

mångkultur i både samhälle och barnböcker används. Resultatet har påvisat att båda böckerna 

framställer mångkultur både varierat och konkret. Man kan även utläsa att mångkulturen 

framställs övervägande positivt i de två böcker som studien baserats på. Boken Izzy & gänget 

(2011) framställer mångkulturen med enbart positiva ordalag. Habib: meningen med livet 

(2005) är mer tudelad i sin presentation av mångkulturen, de positiva sidorna framställs men 

författaren tar även upp en del negativa aspekter, tillexempel kulturkrockar som får negativa 

konsekvenser. Resultatet påvisar även att de två böcker som undersökts kan användas som 

material för diskussion kring mångkultur i undervisningen. 
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1.Inledning   

Dagens samhälle kan beskrivas som mångkulturellt. Ett mångkulturellt samhälle innebär i 

stora drag att det i ett och samma samhälle lever människor med olika kulturer. Människor 

kommer från olika länder, har olika åsikter kring religion och tro samt olika värderingar och 

intressen (Sukhia 2012, s.1). För att definiera ordet kultur kan konstateras hur det är en 

tillhörighet eller en känsla av gemenskap hos en grupp människor. Av denna känsla av 

gemenskap kommer också stora konsekvenser då mångkulturen riskerar att skapa stora 

klyftor, distanser och gränsdragningar. De gemenskaper vi har mellan varandra tillåter andra 

att hamna utanför om man inte delar samma åsikter, värderingar och intressen. Kulturer 

förändras dock över tid och kan ses som en process mer än något som är statiskt. Kulturen 

skapas och sker i mötet mellan människor och man skapar normer och riktlinjer för hur man 

ska vara och bete sig för att accepteras. Det är i detta samhälle med normer, riktlinjer och 

olika kulturer som kulturkrockar skapas. Detta brukar ses som och omnämnas som samhällets 

stora utmaning. Man ser kulturen som en ryggsäck som varje människa bär med sig och när 

man vandrar utanför sin egen kultur och krockar med någon annan som bär en annan 

ryggsäck sker dessa kulturkrockar. Krockarna är omöjliga att undvika och orden vi och de får 

en negativ innebörd, likaså uttrycket annorlunda för sin kultur. Detta är några av de faktorer 

som skapar klyftor i dagens samhälle (Dahlstedt 2011, s.7-8).    

Skolverket (2016) beskriver i Skolans värdegrund och uppdrag hur skolan ska främja en 

förståelse hos eleverna gällande medmänsklighet och inlevelse hos andra. Vidare beskrivs 

hur  

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 
som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i 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. Skolan är en social och 
kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga 

hos alla som arbetar där (Skolverket 2016, s.5).  

Det beskrivs också hur 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 
sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med 

täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär 

också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. (s.8).  
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Med dessa beskrivningar kan konstateras hur skolverket och läroplanen vill motverka och 

minska de klyftor, normer och krockar kulturer emellan som finns och sker i samhället.   

Samhället är som konstaterat mångkulturellt och läroplanen syftar till att skolan ska arbeta för 

ett samhälle och en skola för alla. Dessa faktorer ställer krav på både lärare och elever, även 

om det största ansvaret ligger hos läraren, då det är läraren som ska undervisa och förmedla 

värdegrunden och de uppdrag som läroplanen kräver. Det mångkulturella samhället är ett 

ämne som ligger i tiden, både politiskt men också som ett diskussionsämne bland människor i 

samhället. Vissa är för mångkultur och vissa är emot, det kan också konstateras hur detta 

ämne kan vara svårt att prata om då det finns starka åsikter åt båda hållen. Detta kan medföra 

att ämnet kan vara svårt att prata om i skolan men det blir inte mindre viktigt att prata om och 

arbeta med, snarare tvärt om. Bolin och Strömberg (2005, s.46) skriver hur skönlitteratur i 

undervisningen kan vara ett bra och passande arbetssätt, när det handlar om att arbeta kring 

frågor gällande livskunskap i skolan. De menar samtidigt hur arbete med skönlitteratur i 

skolan sällan förekommer och att det till största del beror på lärarnas okunskap av och 

fantasi kring skönlitteratur. Allt som oftast används skönlitteratur endast till högläsning eller 

som bänkbok och inga större diskussioner kring det man läst förekommer. Man menar därför 

att det är viktigt att som lärare hålla sig uppdaterad kring utbudet av böcker, samt att väva in 

litteratur på ett naturligt sätt i sin undervisning då det gynnar både eleverna och läraren själv.  

2.Syfte  

Syftet med denna uppsats är att analysera hur samhällsnormer och mångkultur framställs i två 

kapitelböcker: Habib: meningen med livet (Foley 2005) samt Izzy & gänget (Doggelito och 

Rivera 2011).  Böckerna kommer att jämföras för att få syn på likheter och skillnader dem 

emellan och samtidigt undersöka om de är lämpliga som utgångspunkt för diskussion i 

undervisningen i skolan.    

2.1 Frågeställningar  

De frågeställningar som uppsatsen ämnar besvara är:  

• Hur skildras mångkultur i böckerna? 

• Kan de utvalda böckerna användas som material i undervisningen för att 

diskutera kring dagens mångkulturella samhälle och kulturkrockar?  
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3. Disposition 

Upplägget för uppsatsen ser ut som följande. Först beskrivs metoden för uppsatsen för att 

informera om tillvägagångssätt och de val som gjorts. Därefter presenteras tidigare forskning 

kring ämnet, detta för att få en bild av hur mångkultur skildras och ser ut i samhället idag 

samt för att underbygga den kommande analysen. Detta följs av en presentation av författarna 

och de böcker som ska analyseras, i syfte att skapa en tydligare och mer detaljerad bild av de 

två böckerna som sedan ska analyseras, men också för att presentera författarnas respektive 

bakgrunder och de syften författarna haft med att skriva respektive bok.  

Efterföljande avsnitt presenterar analysen som i sin disposition är uppdelad i tre delar. Först 

presenteras analysen av boken Izzy & gänget (Doggelito och Rivera 2011), för att sedan 

följas av en presentation av boken Habib: meningen med livet (Foley 2005). Därefter följer 

en kortare jämförelse av båda böckerna, för att uppmärksamma likheter och skillnader mellan 

dem. Avslutningsvis kommer ett diskussionsavsnitt där resultatet av de analyserade böckerna 

presenteras tillsammans med den tidigare forskningen för att på så vis svara på de 

frågeställningar som denna uppsats ställer. 

4.Metod    

Vid val av analysmaterial till denna studie skapades först ett syfte som i grova drag beskrev 

vad studien ämnade undersöka, vilket var att undersöka samhällsnormer och mångkultur i 

barnböcker. Inspirationen till ämnet kommer från tidigare läsning av kapitelboken Habib: 

meningen med livet (Foley 2005), som är den första boken av totalt 9 stycken i en bokserie 

för barn.  

För att hitta böcker att analysera gick jag till Karlskoga stadsbibliotek och pratade med deras 

barnbibliotekarie. Där uppgav jag min tidigare läsning och hur jag sökte böcker av samma 

karaktär och genre. Vi diskuterade då Habibserien som täcker de behov min studie ämnar 

undersöka. Det finns dock ett problem med böckerna. Allt eftersom blir huvudpersonen äldre 

vilket medför att böckerna då också riktar sig till äldre barn än min tänkta ålder som är 6-9 år. 

Vi bestämde därför att hon skulle hjälpa mig att söka igenom deras sortiment på böcker med 

vissa kriterier som passar min analys. Mina kriterier var följande: böckerna ska passa barn 6-

9 år, huvudkaraktären ska ha ett hem med föräldrar som inte är från Sverige, de ska vara 

utgivna under 2000–talet, böckerna ska också utspela sig i nutid och det ska vara 

kapitelböcker. Bibliotekarien påpekade att böcker som framställer barn med 
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invandrarbakgrund till min tänkta ålder finns i liten skala och kan vara svåra att hitta. Efter 

bibliotekariens urval fick jag 14 böcker att välja emellan. Habibserien på 9 böcker, en serie 

på 3 böcker med Izzy & gänget (Doggelito och Rivera 2011), en bok vid namn 

Baddräkten (Storck 2004) och Askungen i Rinkaby (Lundgren 2016). Efter en genomläsning 

av samtliga böcker valdes två böcker ut, för att begränsa min analys och skapa ett tydligt 

syfte.  

Böckerna som valdes ut av de 14 var första boken ur Habibserien Habib: meningen med 

livet (Foley 2005) samt den första boken i serien Izzy & gänget (Doggelito och Rivera 2011) 

med samma namn. Habib: meningen med livet (Foley, 2011) valdes på grund av att den 

uppfyllde samtliga kriterier förutom att boken riktar sig mer till barn som är 10–14 år. Dock 

beslutades att även yngre barn kan läsa dessa böcker då vissa barn kräver mer utmaning, 

samtidigt som den kan fungera som en högläsningsbok för barn i min tänkta ålder. Izzy & 

gänget (Doggelito och Rivera 2011) valdes ut då den uppfyller alla de tidigare angivna 

kriterierna. Efter en första läsning av de 14 böcker bibliotekarien tagit fram åt mig upptäckte 

jag att de två böcker mitt slutliga val föll på är de enda som tar upp flera händelser i barns 

vardag, ett kriterium som är viktigt för min tänkta analys då jag genom att kunna exemplifiera 

fler olika händelser kan nå fler situationer där mångkulturen, kulturkrockar och 

samhällsnormer speglas. Även möjligheten att kunna använda denna typ av litteratur i 

undervisningssyfte blir större ju fler händelser som kan exemplifieras.  

Förutom tidigare nämnda aspekter skildrar båda böckerna två barn i förorten. På grund av 

detta kommer analysen också vinklas därefter, något som jag gjort medvetet och har i åtanke 

under min analys. Anledningen till att valet trots det föll på dessa två böcker är delvis bristen 

på böcker inom denna genre, vilket medförde att efter urval var det dessa böcker som passade 

bäst för att uppfylla studiens syfte. Samtidigt uppfyller böckerna de tidigare nämnda 

kriterierna för studiens syfte, något jag behövt luta mig mot när jag genomförde mitt urval. 

Att böckerna utspelar sig i förorten tillåter mångkulturen att skildras på ett rättvist och 

naturtroget sätt. Att välja två böcker med liknande syfte och handling kan ifrågasättas, jag 

väljer ändå att göra detta. Jag baserar mina val på följande kriterium. Jag vill fånga en så bred 

bild av mångkulturen som möjligt, vilket jag möjliggör genom att analysera två böcker. 

Trotts böckernas lika handling om två barn i förorten, är ändå fokus på mångkulturen 

huvudsyfte i denna studie. Då förorten idag, till stor del är mångkulturell, anser jag därför att 

jag med dessa två böcker som utspelar sig i förorten, kommer fånga en bred bild av den 

mångkultur som råder där, kontra om endast en bok hade använts. Två böcker passar bäst för 



   
 

  8 
 

min studie då det skapar ett tydligare syfte och en mer begränsad analys. Detta då jag som 

tidigare nämnt vill fånga bredden, samtidigt som jag vill kunna jämföra en bok med en annan 

för att kunna se likheter och skillnader i handling och framställning av mångkultur då en 

författares syn kan bli för smal för att kunna säga något konkret. Att kunna se och jämföra 

likheter och skillnader i böckerna ökar trovärdigheten för min studie. Att barnen i böckerna 

har föräldrar med annan bakgrund än svensk medför att man får följa dem, de händelser de 

stöter på utifrån deras tankar och känslor. Detta hjälper mig att uppfylla syftet med studien då 

jag ämnar fånga mångkulturen ur olika perspektiv 

Denna studie är till största del en motivstudie. Lena Kåreland (2015, s.122) förklarar motiv 

som berättarmönster eller innehållselement som är återkommande i en historia. I 

barnlitteratur och även annan litteratur finns många olika motiv så som kärlek, strid, vänskap 

eller mobbing och motiven är oftast fler än ett i en berättelse. Metoden för analys kommer 

ske i två steg, det kommer delvis vara en närläsning av de två valda kapitelböckerna. Denna 

delen i analysen är också den största delen. En närläsning beskrivs i stora drag som en metod 

där man studerar en litterär text i detalj (Kåreland 2015, s.166). Som en avslutning av 

analysen kommer en komparativ analys att göras genom en jämförelse mellan de två 

analyserade böckerna, för att skapa en sammanfattning av likheter och skillnader mellan dem.  

Maria Nikolajeva (2017, s.40) beskriver att det finns fyra studieobjekt att begrunda när man 

ska studera barnlitteratur. Det man undersöker är texten, verkligheten, författare, läsare och 

relationerna sinsemellan. De mimetiska teorierna undersöker relationen mellan texten och 

verkligheten och ser till hur litteraturen avspeglar den verkliga världen. I min analys kommer 

jag använda mig av detta genom ett litteratursociologiskt perspektiv som Nikolajeva (2017, 

s.40) beskriver som att se till hur samhället finns representerat i litteraturen. Det finns också 

författarorienterade eller expressiva modeller och dessa undersöker istället relationen mellan 

författaren och texten. Här ser man till hur författaren uttrycker sina åsikter och tankar i 

texten. Förutom detta kan man också använda biografisk-psykologiska analyser för att 

undersöka hur författarens personlighet syns genom texterna. I min analys kommer texten 

studeras genom författarens perspektiv om vad hen egentligen kan vilja säga med sin bok, 

genom handlingen och genom de händelser som uppstår. Det finns också analyser som kallas 

läsarorienterade eller subjektiva modeller och dessa ser istället till relationen mellan texten 

och mottagaren. I denna typ av analys finns det många faktorer som spelar in, då det finns 

många olika mottagare som har olika förutsättningar för exempelvis läsning eller att ta in 
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saker (s.40–41). Denna typ av analys kommer göras vid undersökning gällande om dessa 

böcker skulle kunna användas som förmedlare av mångkulturen i skolan. 

Det som kommer analyseras är olika typer av händelser som sker i de valda böckerna som 

kan tolkas som mångkulturellt, normer inom samhället samt kulturkrockar som uppstår och 

går att koppla till dagens samhälle. Då böckerna är skrivna av två olika författare där båda har 

valt att skildra ett liv i förorten hos barn utifrån egna erfarenheter, kan det konstateras att 

författarna förmodligen vill förmedla någonting med deras olika verk. Med detta i åtanke 

kommer analysen ske i två delar. Dels genom att analysera händelser och typiska definitioner 

av normer och kulturer som kommer att beskrivas. Den andra delen av analysen är att få syn 

på vad författarna vill att händelserna och definitionerna ska fylla för funktion hos läsaren 

kommer att undersökas. De två valda kapitelböckerna kommer analyseras var för sig. När 

böckerna är analyserade kommer de sedan att jämföras för att då kunna uppmärksamma 

likheter och skillnader som böckerna skildrar.  

Analysen av de två utvalda böckerna börjar med en genomläsning av dem, vilket görs för att 

få en bild av böckernas handling i stora drag. När detta har gjorts börjar själva närläsningen 

av de båda böckerna. En bok i taget läses och analyseras sida för sida. När båda böckerna har 

analyserats sker en kategorisering och det som uppmärksammats vid närläsningen placeras in 

under respektive kategori. Kategoriseringen görs för att ordna upp och förtydliga det som 

analyserats i böckerna, för att få en tydlig bild av vad som upptäckts. Kategorierna som 

skapats är följande: 1.Bokens syfte i stort, 2.Familjen, 3.Kompisarnas roll, 4.Mångkulturen 

presenteras genom människan, 5.Stämningen i förorten, 6. Leken med typiska schabloner 

från förorten samt 7.Kulturkrockar och fördomar. Samma kategorier har valts till båda 

böckerna då de i stora drag handlar om samma saker. Detta kan ses som en nackdel då en risk 

finns att man mer eller mindre formar analysen av böckerna efter vilka kategorier som finns 

och man får slutligen samma resultat av dem båda. Ett försök till att ha olika kategorier har 

gjorts, men slutligen beslutades att samma kategorier behöver användas eftersom analyserna 

av de båda böckerna resulterade i detta. Dock har resultatet av de två analyserade böckerna 

kommit att bli olika trots samma kategorier. Under kategori 1 kommer bokens huvudsyfte att 

presenteras. Under kategori 2 kommer det att beskrivas hur huvudkaraktärens familj ser ut 

samt vilken roll den har i huvudkaraktärens liv. Under kategori 3 kommer alla människor 

som presenteras med ursprung och kulturell bakgrund att presenteras. Under kategori 4 

kommer kompisarnas betydelse för huvudkaraktären att beskrivas och vad de har för 

funktion. Under kategori 5 kommer det presenteras hur förorten framställs i böckerna. Under 
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kategori 6 kommer typiska förställningar som finns om förorten presenteras och under 

kategori 7 kommer de kulturkrockar och fördomar som kommer fram i böckerna att 

presenteras. 

5. Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer tidigare forskning kring mitt ämne att presenteras som stöd för min 

analys. Den första delen fokuserar på hur mångkulturen ser ut i dagens samhälle. Den andra 

delen kommer att skapa en bild av vad forskning säger om mångkultur i barn- och 

ungdomsböcker samt hur diskussionen kring den går. Den tredje delen kommer sedan 

beskriva vad litteraturen har för betydelse för barn. Den fjärde och sista delen presenterar den 

tidigare forskning som hittats kring ämnet som min uppsats ämnar behandla. 

5.1 Attityden till mångkulturen i samhället  

Josefine Bové och Henrik Oscarsson (2017) skriver i sitt kapitel ”Attityder till det 

mångkulturella samhället 1994–2016” om attityder i samhället till den mångkultur som i 

dagens samhälle är ett faktum. Den beror på globalisering, EU-inträde, migration och 

internationalisering som ständigt sker och har skett under minst ett halvt sekel. Detta skapar 

fler och främst olika kulturer, religioner och politiska åsikter som samlas på samma plats och 

medborgare från nästan alla länder finns representerade i Sverige och vice versa. Dock 

öppnar det även upp för negativitet som samhällskonflikter av olika slag vilket främst 

grundar sig i olika uppfattningar om livsvillkor, samhällets funktion och som en följd av detta 

skapas grupperingar. Samtliga av dessa aspekter rör debatten om mångkulturen i samhället. I 

dessa debatter uppstår mycket starka känslor hos människan och motreaktioner hörs ständigt i 

samhällsdebatten (Bové och Oscarsson 2017, s.123).   

Bové och Oscarsson (2017) har valt att göra en undersökning kring svenskars attityd till 

mångkultur. Detta genom att sammanställa undersökningar om svenskars generella 

samhällsinställning till mångkultur inför varje val mellan 1994–2016. Skalan man har mätt 

med är mellan 0–10, där 0 står för mycket dålig och 10 för mycket nöjd. Året 1994 låg skalan 

på 5,5 vilket kan konstateras som medel. Till 2014 års mätning skedde en mycket positiv 

höjning med siffran 6,8. Åren 1994–1998 samt åren 2010–2014 ligger opinionsmätningen 

stabil och attityderna till det mångkulturella samhället lika så. Genomsnittligt visas alltså en 

positiv inställning till mångkulturen i samhället. Bakom de positiva siffrorna finns dock en 

negativitet och en konflikt mellan människan och det mångkulturella samhällets utveckling. 
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Även om stöttningen för ett mångkulturellt samhälle har ökat de senaste 20 åren, har likaså de 

som är emot detta börjat visa sig på ett helt nytt sätt i samhället de senaste två decennierna. 

Detta har också kommit att skapa större klyftor mellan olika politiska partier och främst med 

tanke på Sverigedemokraternas framgång och större klyftor partierna emellan är ett faktum 

(s.124–126).   

Efter 2015 års flyktingtillströmning visar mätningen 6,2 på den 10–gradiga skalan. Det är en 

sänkning med 0,6 från tidigare resultat, men sänkningen var dock inte så kraftig som 

förutspåtts. Med undersökningen kan man se hur svenskarna har blivit mer positiva till 

mångkulturen över tid med en liten nedgång under 2016 (s.127–128). Sammanfattningsvis 

har svenskarnas attityd blivit svagt mer positiv de senaste 25 åren, dock ska påpekas att alla 

inte alls är lika positiva. Bakom de positiva siffrorna finns en stark negativitet. Detta tar sig 

uttryck främst i sympatier för olika partier och inte minst Sverigedemokraternas kraftiga 

framgång i dagens opinionsmätningar. Det finns alltså en stor andel som inte instämmer i den 

positiva attityden till ett mångkulturellt samhälle (Bové och Oscarsson 2017, s.132).  

 

5.2 Forskning om mångkultur i barn och ungdomslitteratur  

Maria Andersson och Elina Druker (2017) skriver i sin bok Mångkultur i barn och 

ungdomslitteratur att debatten kring skildringar i böcker har gått från att under 1900-talet 

handlat om kön och klass till att idag under 2000-talet handla om hur man skildrar etnicitet 

och främmande kultur. Under millennieskiftet kom diskussionen kring Astrid Lindgrens 

Pippi i Söderhavet (1948) och slog ned som en bomb. Samma typ av diskussioner har skett 

världen över med olika verk. I Sverige har diskussionernas huvudämnen handlat om på vilket 

sätt det mångkulturella samhället skildras och i hur stor utsträckning, samt på vilket sätt 

barnlitteraturen förmedlar och påverkar sin målgrupp. Verk som har diskuterats har både varit 

äldre och nutida. I de äldre verken har diskussionerna kretsat kring deras typiska och 

framförallt problematiska framställning av minoritetsgrupper och människor från fjärran 

länder. För de nutida verken har det diskuterats hur det finns en stor avsaknad av en realistisk 

framställning av mångkulturen. En problematik som finns inom forskningen gällande 

mångkulturalitet i barn och ungdomslitteratur i Sverige handlar om att vissa kulturer och 

språkområden är underrepresenterade, samtidigt som alla böcker inte heller översätts och 

därför inte kan tas del av (s.9).   
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Hur man ska definiera mångkulturell litteratur är även det omdiskuterat, men det finns några 

olika förslag till definitioner. Andersson och Druker (2017) definierar tre olika förklaringar, 

den första kommer från Mary C. Austin och Esther C. Jenkins (1983) “all litteratur förutom 

den dominerande kulturens litteratur inkluderas ( s.9–10). Den andra och tredje definitionen 

kommer från Reed Way Dasenbrock och beskrivs ”mångkulturell litteratur består av litterära 

verk ‘that are explicity about multicultural societies’” (s.10) och ”’are implicity multicultural 

in the sense of inscribing readers from other cultures inside their own cultural dynamics’” 

(s.10). 

Litteraturen behöver heller inte förmedla några kulturmöten för att klassas som mångkulturell 

litteratur. Det som räknas är den pedagogiska ambitionen, dvs. att man vill förmedla 

förståelse för andra kulturer eller synliggöra de kulturer som inte är dominanta eller 

normativa för läsaren. På så vis sker ett kulturmöte mellan läsaren och karaktären i boken. 

Oavsett hur man väljer att definiera vad som är vad, kan man ändå konstatera att författare till 

mångkulturell barn- och ungdomslitteratur är överens om att skönlitteratur ger barn kunskap 

om andra kulturer, länder och människor. Enligt forskare ska läsning av denna typ av böcker 

också öka barns förmåga till empati och förståelse för andra medmänniskor, samt skapa en 

bild av samhällets historia och nutid (s.10–11). Dock har kritik riktats mot denna typ av 

litteratur som förskönande av orättvisor och sociala problem då man i litteraturen fokuserar 

på den positivitet som finns och fel bild framställs. Att man framställer mångkulturen 

okritiskt skapar också en typ av maktförhållande där man framställer majoritetsgruppen som 

normal och normen att följa medan minoritetsgruppen blir den svaga. I den mångkulturella 

barn- och ungdomslitteraturen skapas i detta sammanhang ett ”vi och de”, ”de andra” eller 

“de som inte är enligt normen” (s.10–11).  

 

5.3 Litteraturens betydelse för barnet  

Lena Kåreland (2001) skriver om vikten av att barnet möter boken, inte bara i syftet att läsa 

utan också få möta de budskap som boken ämnar att förmedla. Vi lever idag i ett 

postindustriellt samhälle där deltids- och heltidsförskolor har blivit mer eller mindre 

barnuppfostrare. Föräldrarna i dagens samhälle är oftast stressade och lever så kallade 

inrutade liv, de är inte bara föräldrar, de har också en karriär, en fritid, ett hushåll och en 

medborgarroll. Man menar att uppfostran i dagens samhälle har blivit svårare än någonsin 

och främst i ett pluralistiskt samhälle med många kulturer och värderingar som ska tas 

ställning samt levas upp till. Samhällets ökade specialisering har gjort att gränserna mellan 
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olika livsområden ökat. Familjen, skolan, arbetet och fritiden har sin roll med särskilda 

spelregler och funktioner att fylla. Barnens idag högre levnadsstandard har också medfört att 

de blir allt mer isolerade från föräldrarnas jobb och ansvar. De lever i sin lilla bubbla och idag 

är de omringade av leksaker och deras fritid är allt mer kommersialiserad (Kåreland 2011, 

11–20).  

Kåreland (2011) menar att det är utifrån dagens samhälle som barnen utformar attityder. 

Barnen lever i en värld med TV, film och böcker. Dessa fenomen tillför aspekter till barnens 

attityder, förståelse och handlande i samhället. När barn läser böcker anpassade för dem ger 

det tillfälle att möta nya verkligheter och förebilder. Idag är utbudet av böcker för barn 

otroligt utvecklat och det finns något för alla som öppnar nya världar och upplevelser. Barnen 

lär känna sin vardag och sig själva genom litteraturen. Den viktigaste faktorn som 

skönlitteratur tillför barnet är orden och språket, något som inget annat medium i dagens 

samhälle kan tillföra på samma vis. Dock är boken som media hotad av andra typer av medier 

och man konstaterar hur barn idag har en bristande läsförmåga och motivationen tryter hos 

många då exempelvis saker som att titta på tv lockar mer. God tillgång till litteraturen räcker 

inte, det gäller också att skapa goda attityder till läsandet. Läraren har en stor och betydande 

roll i barnens läsning. En lärare med goda litteraturkunskaper i barnlitteratur är en viktig 

förmedlare och har goda chanser att väcka läslusten hos barn (Kåreland 2001, s.11–20).   

5.4.Tidigare forskning kring uppsatsens ämne  

För att få fram tidigare forskning sökte jag igenom databaserna diva, primo och libirs, 

detta för att få en så bred bild som möjligt av vad som skrivits tidigare inom ämnet som 

denna uppsats avser undersöka. Jag valde ut sökorden ”mångkultur litteratur”, 

”kulturkrockar” och ”samhällsnormer” för att rama in mitt ämne. Efter att ha läst rubrik och 

abstract på 288 stycken artiklar valdes 19 stycken ut vilket kändes relevant för mitt ämne. 

Efter ytterligare genomläsning av artiklarna valdes sedan 7 stycken ut som tidigare forskning 

inom mitt ämne, där 6 av dem är examensarbeten och en är en antologi som Andersson 

och Druker (2017) har författat vid namn Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur: 

analyser.  I antologin har författarna undersökt 14 artiklar som innehåller svensk och 

internationell barn- och ungdomslitteratur med verk från 1800-talet och framåt. Andersson 

och Druker diskuterar hur det mångkulturella samhället skildras samt om dessa verk går att 

använda som en kulturförmedlare i en värld av mångkulturalitet.  
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I två av de examensarbeten som hittats har man valt ut specifika verk att analysera. Elin 

Henriksson har i sin studie Mångkulturalitetens plats i skönlitteraturen idag En 

ideologikritisk analys av ”LasseMajas Detektivbyrå” med fokus på hur mångkulturen 

framställs och värderas (2017) undersökt fyra böcker ur serien Lasse-Majas detektivbyrå av 

Martin Widmark och genom en ideologisk analys undersökt hur mångkulturaliteten framställs 

i böckerna. Fokus i detta arbete har främst varit att se till hur karaktärer med utländsk 

bakgrund framställs. Även Nadja Edlund har i sitt examensarbete Barns mångkulturella 

formningar genom barnlitteraturen Utifrån kvalitativ textanalys utförd på ett urval av Astrid 

Lindgrens verk (2008) undersökt hur mångkulturalitet framställs i specifika barnböcker, 

böcker av Astrid Lindgren. Hennes analys grundar sig i hur barn formar sin mångkulturella 

uppfattning genom litteratur med fokus på böcker av Astrid Lindgren. Detta har gjorts genom 

en kvalitativ textanalys.  

Josefine Kågenäs och Malin Rosengren har i sitt examensarbete Hamsa, Pirjo, Danilo och 

Anna – En studie om hur mångkultur skildras i tio moderna barnböcker (2009) undersökt 

mångkultur. Detta har de gjort genom en kvalitativ innehållsanalys av bilderböcker för att 

undersöka hur mångkultur kan skildras i de undersökta verken. Jenny Englund och Jenny 

Åkerlund har i sitt examensarbete Mångkultur i barnlitteraturen - En studie över hur 

kulturmöten, utanförskap, fördomar och normalitetens reaktioner gestaltas i 

bilderboken (2010) valt att undersöka bilderböcker och på vilket sätt de gestaltar 

mångkulturen. Ett konstaterande de gör i sin studie är att barn lär sig mycket från litteratur 

över lag. Kristina Bengtsson har i sin studie Mångkultur i litteratur och i skola Hur arbetar 

lärare med barn- och ungdomslitteratur som skildrar mångkultur? (2009) undersökt på vilket 

sätt lärare använder sig av litteratur i sin undervisning för att arbeta med mångkultur, där hon 

konstaterar att man genom litteratur kan få en djupare förståelse för samhället och den 

mångkultur som idag existerar. Therese Björkman har i sitt examensarbete Om barnböcker 

som material i undervisning om främlingsfientlighet Kan berättelserna skapa eller 

förebygga främlingsfientlighet? (2016) undersökt om litteratur för barn kan stötta deras 

förståelse av och attityd till främlingsfientlighet. Hon menar att det är en viktig fråga som bör 

diskuteras hos dagens barn, med tanke på hur dagens samhälle ser ut. Samtidigt betonar hon 

hur litteratur kan vara ett bra sätt att öppna upp för frågor och diskussion för att få barn att 

själva diskutera ämnet och skapa sig en förståelse.  

Alla dessa tidigare studier undersöker mångkultur och främlingsfientlighet på något sätt i 

barn- och ungdomsböcker, och kan konstateras ha samma tema som mitt kommande 
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examensarbete fast med annat fokus. De har antingen inriktat sig på en viss bokserie, 

bilderböcker eller mångkultur/främlingsfientlighet i allmänhet. Jag har i min studie valt att 

fokusera på två böcker som utspelar sig i förorten vilket ingen i tidigare studier har 

analyserat. Jag har också valt att analysera hur mångkulturen framställs vilket tidigare studier 

har gjort, men ingen av studierna har undersökt de två böcker jag valt. Jag vill också 

undersöka eventuella kulturkrockar som uppstår, något jag inte kan hitta i någon av tidigare 

studier. Jag ämnar även undersöka om dessa böcker kan användas som material för 

diskussion i skolan kring ämnet mångkultur och kulturkrockar, vilket inte gjorts i de studier 

jag tagit del av.  Man har istället valt att fokusera på att undersöka i vilken utsträckning 

litteraturen används för diskussion kring detta ämne.   

6. Presentation av författare och böcker som ska analyseras  

6.1 kort presentation av författare 

Douglas Foley  

Douglas Foley har skrivit kapitelboken Habib: meningen med livet (Foley 2005). Han är född 

1949 i Cardiff, Wales, och är en brittisk-svensk författare. Hans pappa var med i det brittiska 

flygvapnet vilket gjorde att han som barn flyttade runt mycket och har bott över stora delar av 

världen. Han kom till Sverige och bodde i Stockholm och tyckte till en början det var en svår 

tid. Han upplevde att det var svårt att få kontakt med människor då han såg svenskar som 

distanserade personer. Dock upplevde han att det blev lättare när han behärskade språket 

ordentligt och han själv anser att språket i sig är en viktig länk mellan människor. Under 

1980-talet började Foley arbeta som bibliotekarie på en skola i Alby i norra Botkyrka. Alby 

är en förort till Stockholm där bor det relativt många nyinflyttade och eftersom Foley själv 

var invandrare till Sverige uttrycker han det som att han hittade hem. Han beskriver Alby 

som en bit av nutida Sverige, det är en globaliserad miniatyrvärld, exotisk, tragisk, 

spännande, dramatisk och givande värld. Utifrån sitt liv har han grundat sina böcker och 

Habibserien är grundad i hans tid i Alby (Bonnier Carlsen u.å).   

Dogge Doggelito  

Dogge Dogelito är författare till bokserien Izzy & gänget (Doggelito och Rivera 

2011). Doggelito är född och uppvuxen i Alby i Botkyrka som är en förort till Stockholm. 

Hans mamma är svensk och hans pappa är från Venezuela. Doggelito är en mångsysslare och 

blev en känd person när han började som rappare i hiphop-gruppen The latin kings. Förutom 
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artist är Doggelito entreprenör, föreläsare, skådespelare och författare. Han har förutom 

barnböcker, både kokböcker och självbiografier samt även blivit omnämnd i en hel del andra 

böcker. Hans barnböcker om Izzy och gänget är baserade på hans egna erfarenheter från hans 

uppväxt i förorten och han vill ge sin bild av ”betongen” med en positiv vinkling. Han menar 

att det saknas en positiv sida av förorten medierapportering. Han menar att det är otroligt 

viktigt att lyfta denna bilden av förorten också då klyftorna och polariseringen i samhället 

aldrig varit större. Doggelito har sedan 90-talet varit aktiv i frågor om utanförskap. Han har 

varit med och grundat en kampanj mot rasism i Europarådet, samt varit med och representerat 

förorten i frågor om klass, människors lika värde och segregation (Dogge Doggelito u.å).  

6.2 Kort presentation av de två böcker som ska analyseras   

Habib: meningen med livet  

Habib är en 11-årig kille som bor i förorten Alby, i höghusen tillsammans med sin mamma, 

pappa, syster och bror. Habib skriver dagbok och i samband med detta funderar han på vad 

som egentligen är meningen med livet, något som hans kompisar har svårt att förstå då de 

inte vill tänka i sådana djupa banor. Förutom allt detta är han också hemligt kär i sin granne 

Paris, som bor i samma hus och som också går i hans klass. En stor del av hans tid går ut på 

att hitta ett sätt att fånga hennes uppmärksamhet (Foley 2005).   

Izzy & gänget  

Izzy, som egentligen heter Isabel, är en 10-årig tjej som bor i förorten, eller ”betongdjungeln” 

som det uttrycks i boken. Hon bor tillsammans med sin pappa, hund och papegoja. Izzy ska 

precis fylla 10 år och hon gör allt för att skapa den perfekta önskelistan. Mitt i allt inser hon 

att hon vill bli DJ, vilket blir Izzy och hennes kompisars största uppgift boken igenom 

(Doggelito och Rivera 2011).   

7.Analys   

I detta avsnitt kommer en analys av de två kapitelböckerna att genomföras och presenteras. 

Analysen börjar med boken Izzy & gänget (2011) av Dogge Doggelito och sedan kommer 

analysen om boken Habib: meningen med livet (2005) av Douglas Foley. Analysen för varje 

bok har delats in i sju kategorier: Bokens syfte i stort, Familjen, Kompisarnas roll, 

Mångkulturen presenteras genom människor, Stämningen i förorten, Typiska schabloner från 
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förorten samt Kulturkrockar och fördomar. Avslutningsvis kommer analyserna av de båda 

böckerna att jämföras.  

7.1 Analys Izzy & gänget av Dogge Doggelito  

7.1.1 Bokens syfte i stort 

Bokens stora fokusområde är att Izzys födelsedag närmar sig och hon ska komma på en 

önskelista till den. Detta vill hon göra tillsammans med sina kompisar som alltid är villiga att 

hjälpa till vilket blir gängets gemensamma projekt genom boken. När de spånar om vad Izzy 

kan önska sig inser hon att alla hennes kompisar har en talang, något som Izzy känner att hon 

saknar. Alice, Izzys bästa kompis, är smartast i skolan och kan bli vad hon vill och Melina är 

grym på fotboll. När Izzy får följa med sin pappa, som är DJ, till västkusten på turné inser 

hon dock vad hon ska önska sig, DJ-prylar. Efter den resan är Izzys högsta dröm att bli DJ. 

Kompisarna är glada och stöttande i detta och tycker det är kul att de tillsammans lyckats 

fylla Izzys önskelista (Doggelito och Rivera 2011).  

 

DJ är över lag ett yrke som varken har hög status i samhället eller är ett yrke som är lätt att 

bli. Dock får Izzy allt förtroende man kan tänka sig från både kompisar och människor runt 

omkring henne. Med detta framställs därför förortens styrka och drivkraft i människorna som 

finns där och den samhörigheten och stöttningen de ger Izzy. Då människorna tillsammans i 

förorten bildar en mångkultur, skapar också detta bilden av hur stark mångkulturen kan bli 

tillsammans i en gemenskap. Man tror på varandra och lyfter upp varandra trots bakgrund 

och förutsättningar. Detta skapar också en positiv bild av mångkulturen, då det i dagens 

samhälle är mycket negativitet som beskrivs medfölja den mångkultur som idag råder och 

stärker den positiva bilden av densamma. Detta känns som ett av huvudsyftena med hela 

boken utifrån författarens perspektiv. Han vill påvisa förortens styrkor och den mentaliteten 

som faktiskt finns där och som mångkulturen av människor utgör.  

 

7.1.2 Familjen 

Izzy lever ensam med sin pappa. Någon mamma nämns aldrig i boken och det verkar inte 

vara något hon saknar. Förutom pappa är det mormor och morfar som tar hand om Izzy. Då 

Izzys pappa arbetar som DJ är han borta många kvällar och helger, vilket medför att Izzy ofta 

bor hos mormor och morfar. Det är mormor och morfar som har det varma hemmet medan 

pappa är slarvig av sig. Ett exempel på detta är när pappa och Izzy har DJ:at hela dagen, när 
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de sedan kommer hem till mormor och morfar har mormor lagat middag, vilket omnämns 

som tur då pappa och Izzy glömt äta (s.82–83). Detta är bara ett av flera exempel där pappan 

framställs som slarvig och mer som en kompis till Izzy och mormor och morfar står för det 

varma uppfostrande hemmet. Dock målas detta inte upp som något konstigt utan beskrivs 

som en del i vardagen då de är en familj som tar hand om varandra. Författaren vill 

förmodligen förmedla att denna typ av papparoll också existerar men att Izzy har sin trygghet 

i mormor och morfar som det uppfostrande och omhändertagande hemmet. De är ingen 

vanlig ”Svenssonfamilj”, men en familj som i sig är varm och ansvarsfull.  

Hos Izzys familj är alla kompisar alltid välkomna och vice versa. Exempelvis beskrivs det 

hur Izzys kompisar Alice och Adrian kommer till Izzys mormor och morfar varje söndag för 

att inte missa traditionen med pannkaks-frukost (s.21–22). Det beskrivs också hur det är en 

självklarhet att Alice är välkommen att följa med Izzy och hennes pappa till farmor och farfar 

(s.34). Med detta vill författaren förmodligen påvisa den öppenhet som råder hos 

människorna i förorten och hur dörrarna alltid är öppna för alla. Detta är viktigt att 

uppmärksamma då det är något som genomsyrar och beskrivs genom hela boken, att allas 

hem är öppna för alla. Författaren vill med detta förmodligen påvisa den öppenhet som råder 

mellan människorna i förorten, genom att framställa det på ett positivt och naturligt sätt. 

Mångkultur riskerar att skapa stora klyftor i samhället, men i denna bok påvisas motsatsen 

med öppna dörrar och hem där alla är välkomna och där man tar hand om varandra oavsett 

ursprung eller kultur. 

7.1.3 Kompisarnas roll  

I boken har kompisarna en väldigt viktig roll i Izzys liv. Izzys kompisgäng består av sju 

vänner som alltid umgås. I boken får man en tydlig känsla av en stor och varm gemenskap 

inom hela gruppen och för sina vänner berättar och diskuterar Izzy allt som händer i hennes 

liv. Det är dem hon vänder sig till i både bra och dåliga stunder och de finns alltid där för 

henne.  

Ett exempel på Izzys goda och viktiga vänskap med sina kompisar beskrivs då hon följer med 

sin pappa på jobb till västkusten och får vara med honom och DJ:a. Följande måndag har Izzy 

så bråttom till skolan för att få berätta för sina kompisar vad hon varit med om, så bråttom att 

hon knappt hinner äta frukost (s.55). En annan väldigt målande bild som beskriver den varma 

och välkomnande gemenskapen hos kompisarna och deras familjer är när Izzy och gänget är 

hemma hos Rodde och hans mamma bjuder alla vännerna på hemlagade piroger (s.72). Dessa 
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händelser är några av många som målar upp den fina gemenskap som de har, främst som 

kompisar, men de beskriver också hur allas dörrar är öppna och välkomnande. De sitter 

samtliga och diskuterar Izzys önskelista, för att tillsammans skapa den bästa önskelistan Izzy 

kan få. Man hjälps åt och gör saker tillsammans för att man bryr sig om varandra. Författaren 

fångar genom hela boken en fin vänskap och öppenhet som förmodligen råder i förorten. 

7.1.4 Mångkulturen presenteras genom människor  

Nedan kommer händelser från boken att redogöras för vilka beskriver de olika kulturer och 

ursprung som presenteras via de människor och karaktärer som framställs i boken. Det är 

framförallt genom människorna som en mångkultur presenteras på ett tydligt och konkret 

sätt. Genom hela boken får man möta många olika människor som presenteras utifrån det 

land de kommer från samt den kultur de lever efter, i större eller mindre utsträckning. Med 

detta kan tänkas att författaren vill ge en bild av människor från olika kulturer. Det blir därför 

en viktig del av boken. Likaså är det viktigt för att ge en inblick i hur andra kulturer bortsett 

från den typiska svenska kulturen kan se ut.  

På sidan 88 beskrivs det hur Izzy går till ”Roxannes frisörsalong”. Detta förstärks med en bild 

på Roxanne som är en stor mörkhyad kvinna med stora örhängen och en turban på huvudet. 

På så vis får man som läsare en klarare bild av vem Roxanne är och att hon förmodligen har 

ett ursprung i ett annat land än Sverige. Roxanne återkommer sedan vidare i boken under 

Izzys födelsedagsfest med orden ”Som tur var kom Roxanne med en gambiansk supergryta, 

stor nog att mätta ett helt fotbollslag.” (s.94). Med detta citat kan konstateras 

att Roxanne kommer från Gambia, och bjuder karaktärerna i boken på en del av sin 

matkultur.  

Min mormor kommer från USA och pratar svenska med världens roligaste brytning. Min 
morfar kommer från Etiopien och han har bott i Sverige sen han var tio år. När morfar var 

tonåring åkte han iväg för att gå i skola i USA och där träffade han min mormor. (s.20). 

Detta citat hjälper läsaren att förstå att Izzy har en mormor från USA och en morfar från 

Etiopien.  

Jag och mormor satte oss framför spegeln för att få ordning på mitt hår. Eftersom jag har 
långt jättekrulligt afrohår, som gärna står åt alla håll, så är det inte det lättaste att få ordning 

på det. (s.22). 
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 Här kan läsaren konstatera hur Izzy har ärvt ett afrohår som förmodligen kommer från 

morfar och hennes mammas sida.  

I detta citat beskrivs hur Izzy och hennes pappa är på väg till sina grannar för att äta middag: 

Sen gick hela familjen hem till Mangele och Rita som bodde på femman. 
Både Mangele och hans fru Rita älskar blommor och plantor av alla slag. Hela lägenheten 
luktar som att komma in i paradiset. I deras lilla tvåa har de lyckats trycka in massvis med 
växter. Det är nästan som en minidjungel inne hos dem. De odlar inte bara krukväxter utan 

även örter som man kan äta. När jag har hosta eller är förkyld kommer Rita oftast över med 
eget tillverkat te. När vi kom in stod både Rita och Mangele i köket och rörde om i var sin 
gryta. Pappas mage kurrade högt. Han hade säkert inte ätit på hela dagen. 
–Vad är det i din gryta Mangele? sa jag. Det luktar jättegott.  
–Det ska vi inte äta, Izzy, sa Mangele. Jag kokar ihop kokos med olika örter och blommor. 
Det ska bli olja som man masserar in i håret. Jätteskönt! Flickorna på Sri Lanka använder 

den för att få vackert hår. Du kanske vill prova? (s.64–65).   

Några sidor fram beskrivs även hur pappa och Mangele går in i vardagsrummet för att göra 

andningsövningar och enkla yogaställningar. Detta förstärks också med en bild när de står 

och utövar yoga (s.68). Denna händelse i boken ger en väldigt målande bild av vilka deras 

grannar är, dock inte exakt var de kommer ifrån även om man kan ana att det bör vara 

någonstans kring Sri Lanka och Asien. Beskrivningen påvisar vilken kultur grannarna lever 

efter då de kokar en egen olja för massage och håller på med yoga. En kultur som är 

annorlunda för Izzy och hennes pappa, en kultur som de dock varmt välkomnar och inte 

avfärdar som något främmande, konstigt eller läskigt. Här förmedlar författaren 

mångkulturen genom att två kulturer möts i förorten och förs samman.  

Det bästa med att komma hem till Rodde är att vi alltid får jättegod mat i stora lass. Hans 

mamma Carmencitas köttpiroger med het chilisås är berömda i hela stan. Hon har fixat 
piroger till hundratals bröllopsfester, barnkalas, dop, studentfester och förlovningsfester 

runtom i stan. (s.72). 

 Här får man möta den chilenska kulturen via piroger, en känd maträtt från Chile, vilket ger 

läsaren en inblick i den chilenska kulturen med fokus på maten.  

Mestadels presenteras människorna i boken med sin kultur och bakgrund, på så vis tycker jag 

att författaren lyckas ge en väldigt målande och tydlig bild av de flesta karaktärer som finns i 

boken. Tack vare denna tydlighet skapas också en känsla hos varje karaktär och dess kultur 

som läsaren får ta del av, exempelvis hos grannarna Mangele och Rita där man får en inblick 
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i hur det ser ut hemma hos dem, vad de kokar på spisen och yogan som är en alldaglig 

sysselsättning hemma hos dem. Att läsa om alla dessa människor gör att det sker ett slags 

kulturmöte mellan läsaren och de olika kulturerna som man får möta genom människorna i 

boken. Andersson och Druker (2017, s.9–10) menar att en bok om mångkultur vill till läsaren 

förmedla och skapa en förståelse för andra kulturer samt synliggöra de som inte är dominanta 

eller normativa för läsaren och de menar vidare att det är i detta som själva kulturmötet sker. 

De beskriver samtidigt en kritik som finns mot mångkulturella böcker som oftast förskönar 

mångkulturen i samhället och endast framställer de bra sakerna. Denna aspekt kan man som 

läsare ha i åtanke när man läser denna bok då alla karaktärer framställs som väldigt glada och 

problemfria.  

7.1.5 Stämningen i förorten  

Genomgående i boken använder sig författaren av slangord när karaktärerna både tänker och 

pratar. Slangorden markeras i boken genom att vara de enda orden som är kursiverade. 

Längst bak i boken (Doggelito och Rivera 2011, s.102-105), finns det också ett slanglexikon 

som beskriver vad alla ord betyder. Dessa ord beskrivs som ”bra att känna till när du kommer 

till betongen.”(s.102). Exempel på slangord som förekommer ofta är ”Abou” som betyder 

”Kolla, wow, häftigt”, ”Parra” som betyder ”pengar”, ”Güzz” som betyder 

”Tjej”, ”Betongen” som betyder ”Förorten”. Ett annat exempel där slangen används i texten 

är:  

–Abou, men hur kom du in? sa Adrian misstänksamt. Smågüzzar får väl inte komma in på 
klubbar?  
–Jo, men pappa fixade in mig. Alla där känner honom.  

–Svär! Jag tror att du ljuger din babblish, sa Adrian småsurt. (s.56).  

Med denna typ av språk vill författaren förmodligen förmedla en känsla till läsaren om hur 

man pratar i förorten samt även förmedla den stämning som råder. Som läsare får man en 

avslappnad känsla när man läser slangorden då boken i sig inte är allt för formellt skriven. 

Boken förmedlar en känsla av att man får säga lite vad man vill.  

Nästa dag efter skolan satt hela gänget vid torget och väntade på att Rodde och Simon 

skulle komma tillbaka från Ali Baba konditori. Torget är hjärtat av betongen och 
träffpunkten för alla homies. Där kan man spana på alla coola shunos och güzzar som glider 
in i de fetaste bilarna man kan tänka sig. Den ena bilen fetare än den andra. 
Cadillacs, Mercor, BMW:s, Hummers, Bentleys. Torget är fullt av människor som gör sina 
ärenden eller bara chillar. Man ser mammor och pappor med sina barn, farbröder med 
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radband, rastafaris, B-boys, fly-girls, bängen och skurkar i ett hopkok. De som syns mest 
på torget är skumma gubbar i roliga kostymer med mycket bling-bling på. De som hörs 
mest är såklart grönsaksförsäljarna.  

–Passa på, passa på! Bästa priset bara för dig, kompis!  
Rodde och Simon kom tillbaka efter en stund med en påse baklava och alla högg in med en 

gång. Ali Babas baklavas är de bästa i betongen. (s.30–31).  

Genom detta citat förmedlar författaren en målande bild av hur det ser ut på torget i denna 

förort, här beskrivs den mångkulturalitet som finns genom alla människor som rör sig här. 

Torget beskrivs samtidigt som ett trevligt ställe att befinna sig på. Som läsare får man även ta 

del av sådant som är typiskt för förorten, exempelvis dyra bilar som flödar, alla olika 

människor som rör sig och försäljarna som säljer frukt och grönsaker med sin typiska säljstil. 

På så vis kan konstateras hur författaren använder sig av schablonerna på ett väldigt lekfullt 

sätt, men också med en sanning bakom. På efterföljande uppslag (sidorna 32–33) finns även 

en bild som förstärker beskrivningen av torget. Bilden visar hur Izzy och hennes gäng sitter 

närmast i bild och runt om ser man grönsakshandlarna, människorna från olika kulturer och 

olika åldrar som handlar och strosar och längst bort i bild ligger köpcentrumet. Detta torg 

känns inbjudande och det speglar en tydlig mångkultur med de människor som befinner sig 

där. Mångkulturen framställs återigen på ett positivt sätt, vilket är den bild som förmedlas 

vidare till läsaren.  

Genom boken får man som läsare en inbjudande och välkomnande bild av förorten. Man får 

ta del av den avslappnade stämning som råder och mångkulturen framställs på ett positivt 

sätt. Dessa aspekter grundar sig förmodligen i aktiva val från författaren Dogge Doggelito. 

Han beskriver själv sitt syfte med bokserien Izzy & gänget, som ett forum där han vill 

förmedla sina egna erfarenheter från förorten, “betongen”, med en positiv vinkling. Han 

menar att det idag finns många negativa vinklingar av förorten och han vill kunna förmedla 

det positiva som finns där också (Dogge Doggelito u.å).  

7.1.6 Typiska schabloner från förorten  

Boken inleds med en presentation av omgivningarna i förorten:  

Shoo, mitt namn är Isabel, men mina vänner kallar mig Izzy. Jag bor högst upp i ett 
betonghus på trettonde våningen, med utsikt över hela betongdjungeln. Här står pampiga 
höghus så lång ögat kan nå. Parabolantennerna syns på varannan balkong och alla 
balkonger är pyntade till max. I mina kvarter kommer du stöta på de coolaste snubbarna 
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och de häftigaste katterna som kommer från världens alla hörn i en skön mix. (Doggelito 

2011, s.7). 

Författaren ger med denna inledning en väldigt målande bild av hur förorten ser ut genom 

hans ögon. Han beskriver stereotypiska drag av förorten som jag som utomstående kan känna 

igen mig i, trots att jag själv varken bor eller tillhör den. Man kan beskriva det som att 

förorten presenteras på ett lekfullt sätt genom de typiska schabloner som författaren 

beskriver. Författarens lekfulla sätt att beskriva förorten tillåter läsaren att få en positiv känsla 

för den genom författarens beskrivning. De höga husen som finns där ses i normala fall som 

hus med ganska låg standard. Med denna målande beskrivning skapas för mig som läsare en 

annan mer inbjudande bild av de höga husen. Det skapas istället en känsla som både känns 

inbjudande och trevlig. Detta är någonting som författaren arbetar mycket med genomgående 

i hela boken och en av de aspekter i boken som skapar en positiv bild av både mångkulturen 

och förorten i sig. 

Även Izzys pappas musikrum beskrivs:  

[…] jättesnygga graffititavlor som är sprejade av stans mest kända graffitikonstnär Ripp. På 
väggarna har pappa också nummerplåtskyltar och ortskyltar som han har fått eller köpt på 

olika resor. (s.28). 

Detta skapar också en känsla av typisk förort med graffitimålningar och ortskyltar då det ger 

en känsla av något som tillhör den kultur som existerar där.   

7.1.7Kulturkrockar och fördomar  

Farmor Gunnel bor mitt i stans flottaste kvarter där alla stekare bor. Hon bor i 
ett jättenajs höghus med höga takåsar och fin utsikt över innegården. (Doggelito och Rivera 

2011, s.34). Farmor och farfar är fortfarande vänner fast de skilde sig när pappa bara var tre 
år. Farmor bodde kvar i stan, men min farfar fick flytta ut till en trång liten lägenhet i 
betongen. Farfar och min pappa var oskiljaktiga på den tiden, så pappa växte upp med 
farfar. På helgerna åkte pappa till stan för att bo med farmor Gunnel, men han trivdes 

aldrig. Det var i hooden han kände sig hemma. (s.35).  

Här beskrivs kontrasterna mellan förorten och storstaden och hur två kulturer möts, förorten 

kontra storstaden. Storstaden framställs som en plats där de rika bor medan förorten 

framställs som en plats med lägre levnadsstandard. Trots detta beskrivs inte förorten som ett 

sämre val än storstaden, snarare som det trygga hemmet. Det beskrivs hur Izzys pappa trivs 

bättre i förorten än i stan, vilket kan tolkas som att författaren vill påvisa att man kan trivas 
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och faktiskt föredra att bo i förorten framför att bo i stan. Normen i dagens samhälle säger att 

det är i stan man ska bo, förorten är däremot en plats där de som har en lägre inkomst bor. I 

detta avseende påvisar boken en viktigt poäng, det är inget fel med att vilja bo i förorten och 

att man faktiskt kan trivas där. Det finns människor som fördrar att bo i förorten framför att 

bo i stan. Detta poängteras kontinuerligt genom boken via små kommentarer och citatet ovan 

är ett exempel på ett mer konkret konstaterande. 

Detta är den enda kulturkrock som går att finna i boken. Denna kulturkrock är vinklad 

positivt och till förortens fördel. Man får exemplifierat två kulturer som möts där man 

konstaterar olikheterna dem emellan. Det är ingen som påverkas negativt av denna 

kulturkrock, vilket upplevs som ovanligt i dagens samhälle. När krockar sker och 

uppmärksammas är det oftast på grund av att någon hamnar i kläm. Detta kan tolkas som ett 

förskönande genom boken, att faktiskt inte nämna någon kulturkrock med en negativ utgång. 

Andersson och Druker (2011, s.10) påpekar hur kritik riktas mot just ett förskönande av 

mångkultur i dagens barnböcker, då verkligheten ser annorlunda ut. 

7.2 Analys Habib Meningen med livet av Douglas Foley 

7.2.1 Bokens syfte i stort 

Huvudtemat i boken Habib: meningen med livet (Foley 2005) handlar om just det, Habib vill 

hitta vad som egentligen är meningen med livet. Det hela börjar med att han ska skriva 

dagbok varje morgon innan han går till skolan. Till en början tycker han det är otroligt 

tråkigt, men efter ett tag inser han hur skrivandet hjälper honom med hans funderingar kring 

livet.  

Habib försöker på många sätt ta reda på vad meningen med livet är. Han frågar bland annat 

alla de människor han träffar vad de tror meningen med livet är och de svar han får gör det 

inte enklare. Alla han frågar ger nämligen olika svar på vad de anser att meningen med livet 

är. Inget av de svar han får är något som han själv känner känns rätt för honom, något som 

gör att han känner sig förvirrad. 

Habib är också hemligt kär i granntjejen Paris och han skulle göra vad som helst för att få 

prata med henne. Under bokens gång får man följa hans tappra försök att fånga hennes 

uppmärksamhet och efter många misslyckade försök lyckas han tillslut av en ren slump göra 

just det. Habibs kompisar tycker att han kan syssla med viktigare saker än att fundera över 

livets mening eller jaga efter Paris. De är ett väldigt tight och sammansvetsat kompisgäng och 
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när man vill hitta på något utanför sin vänskapskrets får man vara beredd på att svara på 

kompisarnas frågor. Inom kompisgänget spelar man för det mesta fotboll och äter mat.  

Boken beskriver hur Habib är en känslig kille med mycket funderingar och känslor, samtidigt 

som kompisarna inte riktigt förstår hans djupa tankar utan endast vill ha kul. Detta påvisar ett 

starkt kompisband men också hur Habib sticker ut som en tänkare. Genom boken får man 

följa Habibs tankar och funderingar, samtidigt som han försöker få kontakt med Paris och 

hitta meningen med livet. Sammanfattningsvis kan man se att bokens stora fokusområden är 

det tighta kompisgänget som Habib är en del av. Boken fokuserar också på en pojke som har 

funderingar kring livets, för Habibs ålder, stora frågor. Dessa två huvudsyften kan de flesta 

barn i samma ålder identifiera sig med vilket gör att boken går att relatera till för alla barn i 

Habibs ålder. Den är inte begränsad till barn som bor i förorten eller barn med stora tankar.  

7.2.2 Familjen 

Familjen betyder mycket för Habib. Han har en stor och kärleksfull kärnfamilj, med mamma, 

pappa, en storebror och en lillasyster. Pappa äger en cafeteria och jobbar från tidig morgon 

till sen kväll. Mamma arbetar också i cafeterian, men bara under lunchtid, övriga tiden är hon 

hemma för att ta hand om hemmet och barnen. Mamma är väldigt beskyddande och ger 

ständiga råd och varningar till Habib så fort han ska gå ut någonstans. Hon varnar främst om 

samhället och de elaka människor som finns där. Habibs äldre bror Tony är Habibs värsta 

fiende, då Habib tycker att han bestämmer allt och Habib tycker att han aldrig får göra något. 

Dock verkar Tony ha svårt med kompisar i skolan och Habib beskriver honom som skolans 

värsting och en typ av ”gangster”. Lucia, Habibs lillasyster, är mest söt och gör inte så 

mycket väsen av sig. Både mormor och morfar samt farmor och farfar omnämns också ofta 

och de bor alla nära varandra.  

Habibs familj skulle jag beskriva som stor, varm och kärleksfull, även om Habib har vissa 

problem med sin bror som han anser tar över hemma. Habib vill inte gärna förknippas med 

honom i skolan heller. Här förmedlar författaren en bild av hur en typisk kärnfamilj ser ut och 

hur den kan se ut och skilja sig från hur den skulle se ut om man inte bor i förorten. Det finns 

både likheter och skillnader kontra en svensk familj i stan, vilket framkommer i boken. 

Likheterna är främst konstellationen då detta skulle kunna vara vilken kärnfamilj som helst. 

Skillnaderna är främst den kultur som beskrivs med en mamma som är mestadels hemmafru 

och väldigt överbeskyddande, en pappa som mest jobbar samt en bror som mer eller mindre 

beter sig som en gangster. Samtidigt är man väldigt nära all övrig släkt på ett sätt som känns 

mer ovanligt i en svensk kärnfamilj. 
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7.2.3 Kompisarnas roll  

För Habib betyder kompisarna allt, främst hans bästa kompis Alex som han gör allt med. 

Habib umgås alltid med kompisar och pratar med dem om allt. De spelar fotboll tillsammans 

på fritiden, i samma lag. Tillsammans har de alltid något att göra eller något att äta. Förutom 

att hänga i centrum eller på fotbollsplanen går de runt till allas föräldrars eller syskons 

arbeten och äter. Sadek, en av Habibs kompisar, har en bror som arbetar på Mc Donald´s i 

Skärholmen, där får de gratis happy meal (Foley 2005, s.121). Danis pappa äger en godisaffär 

och han har alltid med sig godispåsar därifrån som kompisarna får äta hur mycket de vill av 

(s.79). Fathis pappa äger en pizzeria som kompisarna ofta går till och de får alltid gratis pizza 

(s.99). Författaren ger en målande bild genom hela boken av hur alla är välkomna överallt 

och hur tighta kompisarna är. Författaren beskriver också hur givmilda kompisarnas familjer 

är mot varandra vilket känns som en självklarhet. Allas hem är öppna för varandra.  

Även om Habib har många kompisar som är nära, har han också en fiende som heter Ninos. 

Han bor vid Habib och går i samma skola som han. Ninos och hans gäng har högre status i 

skolan än vad Habib har och det värsta av allt enligt Habib är att han är kompis med Paris, 

tjejen som Habib vill ha mer än någonting annat. Habib beskriver Ninos:  

Han bor i huset bredvid. Han har sju syskon och massvis med kusiner. Egentligen är han 

inte så tuff, det är bara det att han hotar att ta sin storebror till skolan om någon kaxar emot 
honom. Om någon är kaxig så är det han. På det området är han utan konkurrens. Värsta 
skrytmåns, mammas. Han är kung på vår skola och han kan vara rätt elak också. Det 
märkliga är att många tjejer tycker om honom. Jag fattar inte varför. Det är sjukt. Hans 
pappa är stenrik. Han äger tre restauranger, och hans fru är aldrig hemma eftersom de 

jobbar så mycket. Ninos går i samma klass som Paris. Han har alltid mycket pengar på sig 
och jag tror han köper godis till tjejerna. Det är bara därför de hänger efter honom. Även 

Paris hänger efter honom. (s.32).  

Ninos är inte snäll mot Habib. En dag kommer han fram till Habib i skolan och mobbar 

honom för att han är en fegis: 

–Shoodin megafegis vad händisch?  
[…]–Vad babblar du om? Frågade jag. Mina kompisar tittade på honom.  
–Där, vid badet förra veckan, i Skärholmen, sa han.  
–Vadå vid badet?  
–Jag såg dej, sa han. Du klättrade upp på femman men vågade inte hoppa. (s.33).  
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Här visar författaren hur Habib också har människor runt omkring sig som inte är lika 

vänliga. Eftersom boken i stort framställer förorten och människorna där som väldigt varma 

och öppenhjärtade, kan det vara bra att bryta av allting med något annat som visar motsatsen, 

för att inte försköna den verklighet som boken troligen har syfte att återspegla. Detta påvisar 

att det finns andra sidor och andra människor i förorten även om det inte är huvudsyftet i 

boken, vilket författaren förmodligen också vill ta upp och visa. Alla är inte snälla i 

samhället, och inte i förorten heller. Även här finns konflikter och människor som inte är lika 

snälla. 

7.2.4 Mångkulturen presenteras genom människor  

Nedan presenteras alla människor och karaktärer i boken. Där beskrivs vilket land de kommer 

ifrån och i vissa fall även vilken kultur de kommer ifrån. I denna bok presenteras den 

mångkultur som råder i förorten på ett väldigt tydligt och konkret sätt genom de människor 

som bor och lever i Habibs omgivning. 

Betydelsen av Habibs namn presenteras tidigt i boken och beskrivs vara ett ord på arabiska. 

Walla, jag vet inte varför jag döptes till Habib. Habibi betyder älskling på arabiska och jag 

misstänker att Habib betyder något liknande fast jag är inte säker […] (s.16).  

Det är också första gången som Habib presenteras i boken och ger läsaren en bild av att hans 

namn inte har sitt ursprung i Sverige. 

Habibs pappa presenteras första gången i boken genom två aspekter, sitt yrke och var han 

föddes och växte upp. 

Pappa äger en cafeteria. Han kom till Sverige när han var sexton. Han kom från Syrien 
alldeles ensam. […] Pappa är född i Syrien fast vi har släktingar lite överallt: I Libanon, 

Turkiet, Syrien och i Sverige förstås. (s.23–24).  

Här får man som läsare veta att pappan är född och uppvuxen i Syrien, samt att han kom som 

ensamkommande till Sverige. Via denna beskrivning får man en förståelse för vad Habibs 

pappa har för bakgrund.  

Habibs mamma presenteras till en början i boken likt Habibs pappa genom var hon är född 

och uppvuxen. Hon är född i Sverige, men för att få veta hennes rötter beskrivs i samband 

Habibs mormor och morfar. 
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Mamma är född på Huddinge sjukhus som inte ligger så värst långt härifrån. Hon har bott 
här i hela sitt liv. Hon har två bröder och en syster. Alla är gifta och alla har barn och alla 
bor i området eller i Hallunda, vilket betyder att jag har en hel del kusiner som bor nära 

mig. Det är rätt kul. Mormor och morfar bor som sagt under oss. Morfar är libanes. Mormor 

är syrian. De kom till Sverige strax innan mamma föddes. (s.25–26).  

Genom detta fångar författaren både mammans ursprung, men också Habibs mormor och 

morfars. På så vis förstår läsaren att hennes hemkultur har varit annan än svensk under 

uppväxten. Detta skapar också en helhetsbild och förståelse för att Habib själv är född i 

Sverige men att han samtidigt har flera olika ursprung i familjen. Habib frågar sin morfar vad 

som är meningen med livet, hans svar är:  

”– Livets mening, sa han, och han böjde sig framåt så att ansiktet bara var några centimeter 

från mitt, är att tro på och be till Gud, för Gud hör alla böner.” (s.162).  Här berättar morfar 

hur viktig gud är för honom, något som man får veta i boken inte alls är viktigt för Habib. 

Detta påvisar hur kulturen man lever i kan dra åt olika håll, Habibs morfar är född och 

uppvuxen i Libanon och Habib är född och uppvuxen i Sverige, även om han respekterar sin 

morfar och delar släktband med honom, så tänker de olika.  

Flera utav Habibs kompisar och barnen i boken presenteras genom namn men likaså genom 

ursprung. Exempelvis presenteras tjejen Habib är kär i på följande vis: ”Paris går också i 

femman fast i Parallellklass. Hon är choksöt och kommer från Eritrea” (s.29). 

Dani och Alex var hemma hos mig på eftermiddagen och drack Cola. Dani hade tagit med 
sig tre stora godispåsar från sin farsas godisaffär och vi glufsade i oss massor. Danis 

föräldrar kommer från Libanon. Han är yngst av fem syskon. (s.79).  

Här kommer det fram att Danis föräldrar har sitt ursprung i Libanon.  

Nej, mamma var inte särskilt hjälpsam, så jag frågade Alex. Alex föräldrar kommer från 
Chile fast han har aldrig varit där. Han ska åka dit med familjen nästan jul för det är 

sommar där då och alla har semester. (s.110). 

Här beskrivs ytterligare en annan kultur och ett annat ursprung än Sverige genom en utav 

Habibs kompisar. Likaså presenteras de Habib spelar fotboll med via namn. ”Vi hade 

fotbollsträning idag. Alla var där...Alex, Dani, Sadek, Faith, Hakan, Faiz, Sargon, 

David, Özkan, Elie, Halil och de andra. Och Patricio, vår tränare, förstås.” (s.48–49). 

Författaren beskriver här namn som man som läsare kan förstå har sitt ursprung i andra 

platser än Sverige. Detta kan man utläsa på stavningen och på namnen i sig. Detta ger ett 
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tydligt intryck av en mångkultur i fotbollslaget, vilket författaren förmodligen vill 

förmedla genom att benämna dessa enskilt. 

Likaså människor som Habib möter presenteras med namn för att fånga deras ursprung och 

den mångkultur som råder i förorten, exempelvis frisören. ”Jag var tvungen att 

besöka Ziya. Ziya har områdets enda frisörsalong tillsammans med sin fru som 

heter Ebru och en kompis som heter Burak.” (s.73). Här förstår man som läsare att frisören 

och hans fru har sitt ursprung från ett annat land än Sverige genom deras namn.   

Det beskrivs även att det också finns svenskar i området även om de är få.  

Det var KAPTENEN OCH HANS FRU Kaptenen har bott i området sedan det byggdes. 

Han är stor som ett hus och nästan alltid full. Ibland är han snäll, men inte när han dricker. 

Jag tror att han är svensk men jag är inte säker. (s.80).  

Författaren framställer även denna person som någon som ofta är full, vilket gör att man kan 

tolka det som att svenskar som bor i förorten oftast har den typen av livsstil. 

I boken kommer mångkulturen tydligt fram genom människor, både vilka länder de kommer 

ifrån och till viss del när deras kultur presenteras. Dock är det inte så detaljrikt beskrivet utan 

man får ta del av korta presentationer av till största del härkomst. Kulturen kommer fram lite 

i skymundan och det kan således konstateras hur mångkulturen kommer fram kort men 

konkret.  

7.2.5 Stämningen i förorten  

Författaren använder sig av slangord konsekvent genom hela bokens gång, även om det inte 

är överdrivet många så förekommer det regelbundet. Exempel på ord som förekommer är 

”Chockbesviken”, ”bre”, ”Walla” och ”händisch”. Med orden skapar författaren en känsla för 

förorten. Dels hur man uttrycker sig men det sätter också en stämning över boken och gör att 

man får en större förståelse för hur man pratar och hur man uttrycker sig. Det ökar även 

känslan av hur det är att befinna sig i förorten. Jag tror att författaren gjort ett medvetet val att 

använda typisk förortsslang i boken för att skapa en känsla av förorten och hur karaktärerna 

pratar och uttrycker sig om de hade levt där på riktigt.   

Det finns fyra jättestora höghus i området där jag bor. Varje höghus har tretton våningar. 
Det finns också en massa andra hus, både hyreshus och radhus, i närheten. Vi bor på elfte 

våningen i huset närmast sjön. Utsikten är fett häftig. Vi har en hörnlägenhet. Från ena 
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hållet ser man sjön, från andra ser man gångvägen som går från lekparken upp till centrum. 
Jag vill aldrig flytta härifrån. Mamma ville göra det efter terroristattacken i New York. Hon 
trodde att om någon skulle göra likadant i Sverige skulle de välja vårt hus eftersom det är så 

HÖGT och vi är kristna. Pappa tycket att hennes rädsla var en smula överdriven eftersom 
de som bor i vårt hus kommer från en massa olika länder och ber till en massa olika gudar. 
(s.16–17).  
På varje våning finns det fem lägenheter. På vårt plan bor en familj från Turkiet, en familj 

från Polen, en familj från Iran och en mycket gammal tant som bor ensam. (s.19).  

Dessa citat ger en tydlig bild av hur det ser ut i förorten där Habib bor, det är höga hus och 

det är en mångkultur med människor från många olika delar av världen med olika bakgrunder 

och kulturer som möts och bor tillsammans i samma trappuppgång. Detta ger mig som läsare 

en konkret och tydlig bild av hur det ser ut i förorten där människor bor och lever, vilka sorts 

hus som finns och vilken miljö som husen är omringade av. På detta viset sticker inte 

omgivningen ut från något annat bostadsområde i Sverige, det som gör det speciellt är de 

höga husen som även de känns typiska för förorten. Med denna beskrivning skapar 

författaren en normalitet även i förorten och detta område hade kunnat vara vilket område i 

Sverige som helst. 

Alla känner alla och man glider förbi pratar och umgås. Exempelvis när Habib är hos 
frisören och Dani och Hakan kommer och går förbi, de kommer in och väntar på Habib för 

att sedan umgås tillsammans med honom (s.74).  

När Habib upptäcker att tjejen Paris som han är kär i har låst in sig i hissen och han får 

panik och springer till pizzerian som Fatihs pappa äger för att be om hjälp (s.103).  

Författaren fångar en känsla av öppenhet hos människorna genom hela boken. Hur alla 

känner alla och hur alla finns där för varandra. Detta skapar en känsla av trygghet då man 

alltid har någon att umgås med eller alltid någon att be om hjälp. Detta är något som skiljer 

förorten från exempelvis ett svenskt område i storstan, där är det konstigt att prata med vem 

som helst eller be om hjälp, en norm som inte verkar finnas i förorten. Detta skapar en positiv 

bild av förorten och mångkulturen som en mentalitet att man finns där för varandra, oavsett 

ursprung eller kultur. 



   
 

  31 
 

7.2.6 Lekande med typiska schabloner från förorten  

I vårt område bor det många syrianer. Det finns folk från hela världen faktiskt. Det är lite 
som en minivärld nästan. Fast här bor inte så många svenskar. Ja vet inte varför. Det bara är 
så. Om man vill träffa svenskar måste man åka in till stan, och det får jag inte göra för mina 

föräldrar för de säger att man kan bli rånad där. Jag fattar inte hur de resonerar för man kan 

bli rånad här ute också, och i så fall borde jag aldrig få gå ut. (s.27).  

Här får man som läsare en bild av hur det ser ut i området där Habib bor och framförallt 

ytterligare en bild av förorten. Det är mångkulturellt och en avsaknad av den 

klassiska svenska kulturen. Författaren gör en tydlig gränsdragning och menar att man måste 

åka in till stan för att träffa svenskar. Detta kan ses som problematiskt då det skapar en sorts 

vi- och demkänsla där förorten är en del och storstan och svenskarna den andra, vilket 

Andersson och Druker (2017, 2.10–11) beskriver som ett problem som ofta förekommer i 

barnböcker som skildrar mångkultur. Samtidigt är detta en verklighet som bör 

uppmärksammas, vilket författaren lyckas med. Främst genom att den är vinklad och berättad 

ur ett barns perspektiv, ett barn som bor i förorten och de tankar och känslor som han bär på. 

Med den framställningen skapar författaren en bild av förorten och mångkulturen som 

behöver ses av flera och på så vis kan man också skapa kulturmöten mellan läsaren och bok. 

Hela släkten följde med hem till mammas bror som bor i Hallunda. Det var knappt att alla 
fick plats i lägenheten. Vi åt traditionell libanesisk mat, och det fanns vanliga svenska 

köttbullar också. Vilken tur! Jag tycker inte så mycket om arabisk mat. (Foley 2005, s.95).  

Här beskrivs det att familjen är mycket stor, vilket skapar en känsla av en klassisk familj i 

förorten med annat ursprung än svenskt. Här visas samtidigt hur de tagit an en del av den 

svenska matkulturen genom att också äta köttbullar som i boken beskrivs som just svenska. 

Här framställs hur familjen har anammat en del av matkulturen i det land de bor i, vilket 

också påvisar ett kulturmöte som sker i boken.   

7.2.7Kulturkrockar och fördomar  

I boken beskriver Habib sin granne ”en gammal tant som jag tror är från Sverige”. Han 

beskriver vidare att “Jag tror hon är svensk för jag har hört att svenskarna brukar lämna sina 

gamla släktingar ensamma. Jag vet inte om det är sant men det är synd om henne.” (s.19). 

Här är ett tydligt exempel på en vi och dem-känsla. Här framställs svenskarna som de som 

beter sig konstigt, medan de med en annan bakgrund och kultur än svensk beskrivs som 

öppna och godhjärtade, ” vi som inte lämnar gamlingarna ensamma”. Det blir en form av 
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skuldbeläggande mot den svenska kulturen. Det beskriver också en tydlig kulturkrock då 

Habib tycker att svenskarna är konstiga och elaka som gör så mot de äldre släktingarna, 

medan en svensk person som är uppväxt i en svensk kultur har med sig detta tänk och 

beteende från barnsben och inte skulle reagera på samma vis om hens äldre granne levde 

ensam. 

När Habib är hos frisören Ziya frågar han honom vad han tror meningen med livet är. 

Konversationen fortsätter:  

–Att ha ett arbete.  
–Att ha ett arbete? Jag öppnade inte ögonen men jag himlade med dem ändå.  
-Innan jag blev frisör var jag dataprogrammerare, sa han. Jag sökte tonvis med jobb.  

–Och?  
–Kompis, jag blev inte ens kallad till intervju. Jag tror dom såg mitt efternamn och det 
räckte.  
–Vad menar du? Frågade jag eftersom jag inte fattade att man kunde ha svårt att få ett 

arbete bara för att ens efternamn är konstigt, det måste erkännas. Jag kan inte ens uttala det. 

Men ändå. (s.75).  

Här beskrivs ett samhällsproblem där det återigen blir svenskar mot invandrare, ett vi mot 

dom. Har man ett utländskt efternamn kan det vara svårt att få jobb i Sverige, något som är 

skrämmande, negativt och kränkande. Samtidigt beskrivs det hur Habib tycker det är 

konstigt, han förstår inte problematiken då han själv är för ung för att ha upplevt denna 

orättvisa. Dialogen visar också hur frisören Ziya har accepterat situationen och helt enkelt 

bytt yrke för att passa in i Sverige. Detta om något är problematiskt då han inte har möjlighet 

att arbeta med det han vill egentligen. Författaren vill förmodligen här förmedla den 

problematik som idag finns med de människor som har en hög utbildning, men som inte får 

utnyttja den på grund av sitt ursprung.    

Alex och jag åkte tunnelbana till Skärholmen för vi ville titta på badbrallor eftersom det 
snart är sommarlov och då måste vi ha nya badbyxor för vi har vuxit. Mamma sa att det var 

okej att åka fast jag skulle vara tillbaka före fem för hon tror att det finns läskiga typer i 
Skärholmen som jagar barn och säljer dem som slavar eller äter upp dem. Hon inser inte att 

de läskigaste typerna finns här, där vi bor. (s.116).  

Här uppstår en dubbelbottnad kulturkrock. Habibs mamma anser att det finns läskiga typer i 

Skärholmen. Habib å andra sidan anser att det är i förorten de läskigaste typerna finns. Detta 

handlar förmodligen om att Skärholmen för Habibs mamma är en plats hon inte vet så 

mycket om. Hon vet inte vilka som bor där och därför blir det en skrämmande plats för 
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henne. Habib, som känner sig bekant med båda ställena, kan själv konstatera att Skärholmen 

till och med kan vara bättre att befinna sig i än Alby. Skärholmen för honom är därför varken 

farligt eller skrämmande då han är bekväm även där. 

Vid Masmo satte sig ett äldre par mittemot oss. De var hur gamla som helst och jag tror de 
var svenskar. Alex och jag pratade på och damen tittade på mig och log. Jag kände på mig 
att hon ville säga något och det gjorde hon. Hon lutade sig fram.  
–Vilka rara barn ni är, sa hon.  
Alex och jag tittade på varandra och skrattade nästan för vi känner oss inte som barn. Jag 

menar, vi är elva. Gubben lutade sig lite fram han med. Han måste varit minst dubbelt så 
gammal som farmor, som jag tror är född på 1800-talet typ, för han hade jättetjocka 
glasögon, inget hår och bakom ena örat hade han en sådan hörapparat.  
–Vad heter du? Frågade han mig.  
–Habib, svarade jag.  

–Och var kommer du ifrån? Han lät ganska snäll fast jag tyckte det var en konstig fråga, 
och först undrade jag om jag skulle svara för mamma har sagt att jag inte ska prata med 
främmande människor. Risken var stor att jag skulle bli kidnappad och såld till någon ond 
människa som tvingade barn att arbeta hela dagen utan betalning och med bara bröd och 
vatten som föda.  

–Alby, svarade jag. Både han och tanten log och jag tänkte på habibi alby som låter lite 
grann som mitt hjärtas älskling på arabiska och jag gissade att de kanske kunde arabiska 
fast det är inte så många svenskar som kan det. När jag blir vuxen och får bestämma själv 
ska jag byta namn. Vem vill bli kallad för mitt hjärtas älskling, förutom möjligen Lucia?  

–Nej, nej. Jag menar var är du född?  
–I Huddinge, sa jag, för det var sant. Nästan alla jag känner är födda på Huddinge sjukhus. 
De log ännu mer.  
–Vilket land kommer dina föräldrar ifrån, frågade tanten när hon slutat le. Jag stönade. Det 
var så krångligt att förklara att de kom från Syrien, Libanon, Turkiet och Alby. Och så har 

jag släktingar i Kanada, Australien och Hallunda också.  
–Pakistan, sa jag, för jag tänkte att det lät lite häftigt och halvsvenskt också för att ordet 

stan fanns med. (s.119–121).  

Här beskrivs en fördom som det äldre paret har då de antar att Habib kommer från ett annat 

land på grund av sitt utseende. Habib förstår inte riktigt deras fråga då han kommer från 

Alby, det är där han är uppväxt. Född är han på Huddinge sjukhus. Denna förvirring påvisar 

att Habib inte fått denna fråga många gånger förut, troligtvis för att han bor i förorten med 

människor runtomkring som har liknande hemförhållanden som han själv. Där vet man att 

mamma/pappa eller mor- och farföräldrarna är de som flytt sitt hemland, men barnen är 

många gånger födda i Sverige.  
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Det kan dock ifrågasättas hur det äldre paret tar sig friheten att fråga denna typ av fråga, det 

påvisar tydligt parets fördomar mot människor med ett utseende som inte är typiskt svenskt 

med blont hår och blå ögon. Det är även ett exempel på hur klyftor skapas i samhället 

eftersom det finns en vi- och dom-mentalitet hos paret, då de inte ser en pojke som Habib 

som svensk på grund av hans utseende. Det är förmodligen denna problematik författaren vill 

framföra via denna händelse. Han vill påvisa att denna mentalitet finns i samhället. Samtidigt 

vill han beskriva hur Habib själv känner, dvs. som en kille som kommer från Sverige.  

Habibs fröken heter Maja och i klassrummet håller de på att diskutera hur de ska få ihop 

pengar till klassresan:  

Maja bor på Söder, i Stockholm. Efter en liten stund undrade hon om vi hade lust att åka in 
till stan för att gå runt på Östermalm och sälja bullar. 
–Du är inte klok, sa Sevilay.  
–Men folk på Östermalm har inte tid att baka, sa Maja. Dom jobbar hela tiden. Dom har 

mycket pengar och dom kommer köpa massor av bullar om ni förklarar att pengarna går till 
klassresan.  
–Men fattar du inte Maja, sa Gamze. Om vi går runt och knackar dörr på Östermalm 
kommer dom tro att vi är fattiga barnen från värsta fattiga förorten som tigger pengar till 
mat och husrum.  

–Det tror jag inte, sa Maja.  

–Risken är stor, ropade Rajiv. Det är chokskämmigt bre. (s.138–139).  

I denna händelse påvisas tydliga skillnader mellan olika uppfattningar. Maja som själv är 

svensk och som också bor i stan i Stockholm, bland en majoritet med svenskt ursprung, säger 

att människorna på Östermalm inte alls kommer uppleva barnen som fattiga från förorten. 

Eleverna själva är övertygade om det motsatta. Det är lätt för Maja att påstå en sådan sak då 

hon känner eleverna och vet att de har familjer och tak över huvudet, samtidigt som hon 

förmodligen inte har upplevt en sådan situation själv och tror gott om sina grannar. Eleverna 

själva har säkert upplevt denna typ av fördom från svenskar flera gånger tidigare och känner 

därför denna rädsla för att sälja bullar på Östermalm. Detta exempel visar återigen de 

fördomar och klyftor som finns i dagens samhälle på grund av hur man ser ut och vilken 

bakgrund man har, något författaren förmodligen vill problematisera.  

Habib och Alex åker in till stan och Östermalm för att samla tomburkar. När de står och 

gräver i en papperskorg kommer en äldre dam fram till dem och frågar vad de gör. När de 

säger att de samlar tomburkar svarar hon:  
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–Men stackars barn, sa hon, och jag tänkte än en gång på vad Gamze hade sagt på 
klassrådet.  
–Är det era föräldrar som har skickat er? Undrade hon.  

–Nej, nej, sa Alex.  
–Gud bevare mig, säg inte att ni är föräldralösa?  
Jag svär, mammas, hon hade börjat gråta om vi hade sagt ja.  

–Nej, sa jag. Vi samlar tomburkar till vår klassresa. Vi ska till Gotland (s.180). 

Detta beskriver återigen en fördom som damen hade mot pojkarna som plockade tomburkar, 

förmodligen på grund av deras utländska utseende. Habib och Alex upplever det som pinsamt 

att stå och gräva i papperskorgar, men damen tror att de är tvungna att plocka tomburkar för 

att få mat. Detta ger henne en skev bild av vilka de egentligen är då de har två trygga hem 

med pengar och kärlek. Här vill författaren förmodligen återigen påvisa en realistisk händelse 

och den syn som finns hos människan när man kommer från olika klasser och kulturer.   

Författaren fångar många kulturkrockar i boken genom händelser som känns realistiska och 

som i dagens samhälle finns. Samtidigt fångar författaren dessa utan att försköna dem. 

Andersson och Druker (2017, s.9) beskriver kritik som idag finns mot böcker som vill 

förmedla mångkultur. Det finns såklart både värre och mildare krockar och fördomar, men 

man får samtidigt tänka på att boken är skriven för barn vilket gör att skildringen av dem 

passar för den tänkta åldern. Eftersom boken är vinklad så att man får följa Habib och hans 

tankar, skapas främst under dessa händelser en vi- mot dom- känsla, där vi är Habib och 

förorten och dom är svenskarna som finns utanför. Andersson och Druker (2017, s.10–11) 

beskriver hur böcker med mångkultur ska göra att läsaren får mer empati och förståelse för 

andra händelser, vilket dessa händelser verkligen kan göra genom att man faktiskt får se dem 

ur Habibs ögon som själv får tackla dessa krockar och fördomar. 

7.3 En Jämförelse av de två analyserade kapitelböckerna  

De två analyserade kapitelböckerna har både likheter och olikheter dem emellan. Med tanke 

på att båda böckerna utspelar sig i förorten och är skrivna av två författare som grundar 

böckerna på egna erfarenheter känns det som en självklarhet att de ska påminna om varandra. 

Dock har de olika målgrupper då Izzy & gänget (Doggelito och Rivera 2011) är anpassad 

för 6–9-åringar och Habib: meningen med livet (Foley 2005) är anpassad för 10–13-åringar. 

En annan skillnad är att Izzy är en tjej och Habib är en kille, detta är dock inget som jag anser 

har påverkat skillnaderna mellan böckerna.   



   
 

  36 
 

Böckernas olika huvudteman skiljer sig åt, Izzy vill bli DJ och Habib funderar på meningen 

med livet samt jagar tjejen Paris. Båda böckerna vill påvisa styrkan från kompisarna och 

människorna runt omkring huvudkaraktärerna. I boken Izzy & gänget (Doggelito och Rivera 

2011) presenteras kompisarna och människornas betydelse kring hennes dröm som otroligt 

meningsfullt och viktigt, medan Habib: meningen med livet (Foley 2005), beskriver en kille 

med nära kompisrelationer men där hans inre tankar stannar mycket inom honom själv. I 

boken Izzy & gänget (Doggelito och Rivera 2011) visas styrkan i förorten av att man alltid 

har någon som stöttar en, medan den sortens styrka inte alls framkommer på samma sätt i 

boken om Habib. Här framställs fina relationer man kan ha med vänner och familj men också 

en kille som är ganska ensam i sina tankar, samtidigt som han blir stark av att själv reda ut 

dessa i bokens slut. 

Familjen har en stor betydelse för båda huvudkaraktärerna. Det kan sägas att man har en fin 

och familjär kontakt i båda böckerna. Izzy lever tillsammans med sin pappa som är 

ensamstående, medan Habib har en kärnfamilj med mamma, pappa och två syskon. Dock har 

båda karaktärerna nära kontakt med övriga släktingar som mormor och morfar samt farmor 

och farfar. För Izzy har också mormor och morfar en sorts föräldraroll då pappa mer eller 

mindre agerar som en kompis. En kompis som gör så gott han kan med uppfostran. 

Både Izzy och Habib har ett brett kompisgäng som de umgås med dagligen och kompisar för 

dem båda betyder otroligt mycket. Det är kompisarna som de gör allt med och som de 

berättar allt för, samtidigt som det finns en stor öppenhet hos allas familjer.  

Mångkulturen hos människorna presenteras på likvärdiga sätt i båda böckerna. Man 

presenterar människor genom vilka länder de kommer ifrån samt omnämner något om deras 

kultur. Dock finns det en skillnad då det i Izzy & gänget (Doggelito och Rivera 2011) 

beskrivs mer målande hur kulturen ser ut hos de olika människorna, medan det i Habib: 

meningen med livet (Foley 2005) mestadels beskrivs var de olika människorna kommer ifrån. 

I Habib: meningen med livet (Foley 2005) får man dock möta fler människor än vad man får 

i Izzy & gänget (Doggelito och Rivera 2011). Men jag skulle vilka konstatera att 

mångkulturen kommer fram tydligt genom människorna i båda böckerna.  

Stämningen i förorten beskrivs i båda böckerna på likvärdiga sätt och den är positiv, båda ger 

också en målande bild av den på liknande sätt. Båda författarna beskriver de höga husen, 

grannarna från olika kulturer och parabolantenner eller pyntandet på balkongerna. De 

beskriver också den mångkultur som finns. Båda författarna använder sig av slangord i texten 

för att på något sätt få läsaren att känna stämningen som råder i förorten. Även 
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om Dogge Doggelito har gjort det i mycket större utsträckning än Douglas Foley. De båda 

målar upp en bild av människor som umgås med alla där de bor och det är en enkelhet att 

träffa någon ute på gatan som man känner. Barnen rör sig fritt på egen hand lite överallt och 

sköter sig själva. Här kommer mångkulturen fram i båda böckerna då man accepteras oavsett 

bakgrund, ursprung eller kultur och förorten framställs som en plats för alla och en enda stor 

gemenskap.  

Leken med typiska schabloner som man tänker sig finns i förorten framkommer i båda 

böckerna ett flertal gånger och de påminner också om varandra. Det beskrivs i båda böckerna 

hur mångkulturen flödar och avsaknaden av svenskar är stor. Man beskriver också i båda 

böckerna hur det är stora fester med vänner och familj där det är oändligt med människor 

vilket också känns som en typisk schablon. Likaså utseendet över lag i förorten som båda 

författarna beskriver och målar upp på ett mycket konkret sätt gör att man får en känsla och 

en bild som beskriver typiska schabloner kring förorten. 

Kulturkrockar och fördomar uppkommer många gånger i Habib meningen med livet (Foley 

2005) medan det endast uppkommer en gång i Izzy & gänget (Doggelito och Rivera 2011). 

Det är också många problematiska krockar som tas upp i Habib medan det i boken om Izzy 

endast tas upp en krock, som inte beskrivs som problematisk alls. Detta skulle kunna 

konstateras vara den största skillnaden böckerna emellan, då det i boken Habib: meningen 

med livet (Foley 2005) tas upp och problematiseras kring ett flertal kulturkrockar som är 

problematiska samt kopplade till dagens samhälle, vilket också gör dem realistiska, vilket inte 

alls existerar i Izzy & gänget (Doggelito och Rivera 2011).   

Överlag är böckerna väldigt lika på många plan och skildrar ungefär samma saker, trots detta 

anses, efter analysen av båda böckerna, likheterna ändå skildras på olika vis. Läsaren får följa 

livet i förorten genom ögonen på två barn, som lever där. Dock kan konstateras hur 

boken Izzy & gänget (Doggelito och Rivera 2011) är förskönad på ett sätt då den i stora drag 

vinklar livet i förorten överlag positivt, medan det i Habib: meningen med livet (Foley 

2005) skildras ett positivt liv i förorten, men också exemplifieras vissa problem som 

uppkommer med mångkulturen i dagens samhälle. Båda böckerna skapar bilden av förorten 

som en egen värld och att det finns en vi- mot dom-mentalitet, där vi är förorten och dom är 

de andra utanför.   
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8.Diskussion   

Som Josefin Bové och Henrik Oscarsson (2017, s.124–126) beskriver finns det en positiv 

attityd till ett mångkulturellt samhälle i Sverige idag. Som med mycket annat finns det en 

negativ sida av myntet, i detta fall bestående av motståndare till ett mångkulturellt samhälle. 

Även om de som är negativa är färre än de som är positivt inställda till ett mångkulturellt 

samhälle, är det den sidan av de två som uppmärksammas mest i medierna och i samhället 

idag. På grund av detta anser jag att mångkulturen är ett viktigt ämne att diskutera ute i 

skolorna idag. Det är viktigt att lyfta varför man ska inkludera alla och varför alla är lika 

mycket värda, något som kan skapa ett mer inkluderande samhälle i framtiden. Lena 

Kåreland (2001, s.11–20) skriver samtidigt hur viktig litteratur är för barnet i dagens IT-

samhälle då vi lever i en allt mer digitaliserad värld. Idag lockar surfplattor och datorer, de 

klassiska böckerna har blivit åsidosatta. Boken som ting kan bidra med ny kunskap och skapa 

nya verkligheter och förebilder för barnet och det är viktigt att introducera dem till att läsa 

och koppla bort den digitala världen.  

De två böcker som analyserats kan konstateras vara utformade på liknande sätt då de båda 

skildrar två barns liv i förorten. Båda författarna målar upp bilden av förorten på liknande 

sätt, med de höga husen och omgivningen med torg som samlingsplatser och 

grönsaksförsäljare. Människorna och mångkulturen beskrivs också på liknande vis. De 

framställer livet i förorten och den mångkultur som råder via en positiv skildring, detta 

genom att måla upp bilden av starka familjeband och nära vänskaper. De påvisar även den 

värme och öppenhet som finns människor emellan i ett mångkulturellt samhälle. Författarna 

har även valt att skapa berättelserna utifrån barnens ögon och på så vis skapas en förståelse 

för huvudkaraktärernas tankar och känslor. Detta skapar potential till det som Andersson och 

Druker (2017, s.10–11) beskriver om kulturmöte mellan läsare och bok.  

De olikheter som finns mellan böckerna är delvis böckernas skilda handlingar. Barnen i 

böckerna har helt olika familjeförhållanden och förutsättningar, samt två helt olika berättelser 

och syften med huvudkaraktärerna och deras funktioner i berättelsen. Den största och kanske 

mest markanta olikheten böckerna emellan är hur Douglas Foley i Habib: meningen med livet 

(Foley 2005) beskriver de många kulturkrockar som Habib upplever. Här beskrivs ett antal 

kulturkrockar av det negativa slaget, något författaren tagit från det verkliga livet för att lyfta 

den problematik som finns i dagens samhälle. Genom att följa Habib i hans egna tankar får 

man som läsare även en förståelse för hur han upplever vad han råkar ut för. Dessa typer av 
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kulturkrockar finns inte alls i Dogge Doggelitos bok Izzy & gänget (Doggelito och Rivera 

2011). Detta kan ses som en typ av förskönande precis som Andersson och Druker (2017, 

s.10) beskriver som kritik till barnböcker idag. De anser att barnböcker ofta förskönar 

mångkulturen och endast beskriver det positiva med den, något som inte Douglas Foley väljer 

att göra. Att Foley väljer att synliggöra de mörka sidor som finns i ett mångkulturellt 

samhälle kan ses som något positivt, då man som läsare kan få en mer realistisk och verklig 

bild av mångkulturens olika sidor. Likaså har Douglas Foley valt att ge huvudkaraktären 

Habib ”fiender” i boken, exempelvis Habibs bror Tony och pojken Ninos. Detta är något som 

också helt saknas i boken Izzy & gänget (Doggelito och Rivera 2011) då man som läsare 

endast möter människor med goda avsikter gentemot Izzy och hennes gäng. Även detta kan 

ses som ett förskönande av verkligheten då man kan ifrågasätta om man verkligen alltid stöter 

på människor med goda avsikter i det verkliga livet. 

Förutom kulturkrockar skildrar båda böckerna mångkulturen på flera olika sätt. Man kan hitta 

både likheter och skillnader mellan böckerna i deras sätt att framställa mångkultur. Båda 

författarna har valt att presentera mångkulturen genom människan, vilket jag skulle vilja 

påstå är den faktor som gör att mångkulturen framställs så konkret i båda böckerna. Jag som 

läsare stöter på många människor genom böckernas gång och alla människor 

huvudkaraktärerna möter presenteras via sitt ursprung. Detta hjälper mig som läsare att lära 

känna den mångkultur som huvudkaraktären exponeras för och jag själv får en tydligare bild 

av olika kulturer och ursprung. Dock finns det en skillnad värd att nämna, I Habib: meningen 

med livet (Foley 2005) presenteras många människor, de presenteras kort och endast med sitt 

ursprung. I boken Izzy & gänget (Doggelito och Rivera 2011) beskrivs betydligt färre 

personer men här beskrivs de både med ursprung och kulturella vanor som de tagit med sig 

från sitt hemland. Detta gör att man som läsare av Habib: meningen med livet (Foley 2005) 

får en tydlig mångkultur presenterad för sig genom olika länder, medan man i Izzy & gänget 

(Doggelito och Rivera 2011) får ett färre antal länder presenterat men fler detaljer kring olika 

kulturella vanor. 

Vidare kommer mångkulturen fram genom den målande beskrivningen av förorten som båda 

författarna gör. De beskriver de höga husen och balkongerna som är pyntade på olika vis 

beroende på var man kommer ifrån. De beskriver även den kultur man lever efter. Detta görs 

på ett inbjudande vis och det verkar råda en god stämning trots de olika kulturer som finns så 

nära varandra via grannarna och de människor som lever där.  



   
 

  40 
 

Båda författarna har också valt att använda sig av slangord i sina böcker. Orden som 

förekommer kan konstateras inte vara ren svenska och på så vis fyller de en funktion i att 

förstärka känslan av mångkultur och förorten. Dessa ord som förekommer skapar hos läsaren 

en känsla för hur karaktärerna pratar och för sig, en känsla som båda författarna lyckas fånga 

via språket. Dock använder sig Dogge Doggelito avsevärt mycket mer av förortslangen i sin 

bok om Izzy.  

Författarna har använt sig av typiska schabloner i böckerna, vilket görs på ett lekfullt sätt.  De 

schabloner författarna använder sig av gör mycket för böckernas förmedling av utseende, 

miljöer och känslor och som förmodligen också finns och används i förorten på riktigt. Man 

fångar grannarnas olika balkongmiljöer på ett lekfullt sätt och grannarnas olika kulturer. Att 

man i ett höghus bor tillsammans med människor från alla delar av världen sätter sina spår 

och författarna lyckas fånga denna känsla i båda böckerna. När det framställs på detta vis 

fångar författarna samtidigt den värme som finns i förorten och hjälper till att skapa en 

normalisering av mångkulturen. Även jag, som inte är boende i förorten, kan känna igen mig 

i det de beskriver genom de bilder jag fått av förorten via medier. Jag tror att normaliseringen 

av ett mångkulturellt samhälle är kärnan i vad författarna vill förmedla vidare till läsaren. 

Mångkultur är inget konstigt och borde välkomnas i fler delar i samhället och inte bara 

existera i förorten. 

Det kan slutligen konstateras hur mångkulturen framkommer på ett flertal sätt i de två 

analyserade böckerna. Skildringen av den görs av likadana fenomen men man väljer att 

framställa fenomenen på både lika och olika vis. Detta gör att böckerna framställer 

mångkultur i lika stor utsträckning, men författarnas val gör att utfallet av mångkulturen i 

vissa fall kan ses på olika sätt. Även om vissa saker är väldigt lika finns det också saker som 

skiljer dem åt. Båda författarna vill framställa mycket av den positiva sidan som finns med 

mångkulturen. Detta gör de genom att arbeta mycket med beskrivning av förorten och den 

fina stämning och normalitet av mångkultur som faktiskt råder där. De beskriver båda också 

fina vänskaper kulturgränser emellan och starka och kärleksfulla familjeband. Båda 

författarna väljer även att skildra böckerna genom huvudkaraktärernas ögon vilket hos 

läsaren kan skapa en förståelse för deras tankar och känslor. Genom det kan det som 

Andersson och Druker (2017 s.10–11) beskriver kring mångkulturella böcker hos barn också 

förstärka förståelse och empati till medmänniskor. De beskriver också mångkultur genom 

människor, här börjar dock böckerna skiljas åt i mindre skala då Dogge Doggelito väljer att 

beskriva detaljer och Douglas Foley mestadels beskriver ursprung kort. Sedan kan 
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konstateras hur Douglas Foley är ensam om att vilja beskriva kulturkrockar med en negativ 

påföljd för huvudkaraktären, vilket gör denna bok mer verklighetstrogen än Izzy & gänget 

(Doggelito och Rivera 2011) som kan konstateras vara en förskönad version av mångkulturen 

då den inte visar någon negativ sida av den vilket vi vet existerar i dagens samhälle. 

Av analysen att döma kan jag konstatera att båda böckerna passar som material i skolan då 

läraren ämnar skapa en diskussion kring mångkultur i klassrummet, då båda böckerna tar upp 

flera aspekter av den mångkultur som idag finns i samhället och därför kan hjälpa till att 

skapa diskussioner i syfte att elever ska få förståelse kring mångkulturens position som den 

har idag. Bolin och Strömberg (2005, s.46) skriver hur litteraturen i undervisningen är en 

viktig och givande kunskapsförmedlare, men att de trots den aspekten ändå inte används som 

detta i undervisningen och hur detta främst handlar om lärares okunskap kring barnlitteratur, 

samtidigt som Ulla Rehdin (2001, s.11–20) beskriver barnlitteraturen som hotad av andra 

medier. Med detta sagt kan konstateras hur lärare idag behöver och ska använda litteratur i 

undervisningen. De analyserade böckerna passar som kunskapsförmedlare kring ämnet 

mångkultur. Böckerna skulle kunna läsas som högläsning eller för eleverna att läsa själva, för 

att klassen sedan ska kunna arbeta med frågor kring boken som rör mångkultur, samt för att 

skapa en diskussion kring de funderingar som uppstår hos eleverna. 

Böckerna har som tidigare konstateras olika teman, därför kan böckernas användning i 

undervisningen anpassas och vara bra för olika syften. Båda författarna vill framställa mycket 

av mångkulturens positiva sidor, vilket de lyckas med. Därför kan man som lärare använda 

båda böckerna i detta syfte, att fånga positiva saker med mångkulturen. Båda böckerna 

förmedlar huvudkaraktärernas känslor och tankar, vilket skapar en empati och förståelse för 

dem hos läsaren. Detta kan vara användbart främst för elever med svensk bakgrund, att förstå 

hur barn med en utländsk bakgrund upplever hur de blir behandlade annorlunda för att de inte 

ser ut på ett visst sätt eller har en typiskt svensk kultur. I dessa böcker tänker jag främst på 

kulturkrockarna som Habib upplever, eller livet som båda karaktärerna lever som inte är 

typiskt svenskt men realistiskt. Detta bekräftar det som Andersson och Druker (2017, s.10–

11) beskriver om hur böcker som handlar om mångkultur hjälper barn att skapa empati och 

medkänsla för andra människor. 

Det som gör att böckerna skiljs åt och passar för olika syften är delvis böckernas olika 

handlingar, men även författarnas val av att skildra mångkulturen positivt och negativt. 

Dogge Doggelito väljer att endast skildra mångkulturen ur en positiv synvinkel, medan 

Douglas Foley skildrar mångkulturens både positiva och negativa sidor. Vill man därför som 
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lärare endast prata kring positivitet med mångkultur bör man använda sig av Dogge 

Doggelitos bok Izzy & gänget (Doggelito och Rivera 2011). Även om boken inte fångar en 

helhet av mångkulturen skildrar den ändå livet i förorten med en stor mångfald och blandning 

av kulturer. Douglas Foleys bok Habib: meningen med livet (Foley 2005) framställer både 

den positiva och negativa sidan av mångkulturen, vilket gör att man får ett bättre 

helhetsgrepp av mångkulturen. Även om den negativa sidan av mångkulturen som idag finns 

i samhället är viktig att prata och diskutera kring, kan det ändå behövas anpassningar för det i 

skolan. Därför kan det sägas att det är positivt med två liknande böcker som ändå kan skapa 

och ge kunskap. 
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