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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att undersöka och analysera vilka teman och motiv 

som återfinns i berättelserna i EU-projektet MultiLib.  Projektet bygger på ett 

online bibliotek med 24 berättelser för barn på 12 olika språk. 12 av 

berättelserna är på partnerländernas landsspråk och 12 av berättelserna är på 

språk som talas av invandrare i de olika länderna. Målet med denna studie är 

att se hur berättelsernas teman och motiv liknar och skiljer sig åt mellan 

traditionella och moderna berättelser samt mellan de officiella språken och 

invandrarspråken. För att försöka nå detta mål har samtliga 24 berättelser som 

ingår i projektet MultiLib studerats och analyserats utifrån begreppen tema och 

motiv. Resultatet har sedan jämförts för att synliggöra vilka likheter och 

skillnader som visat sig tydligast. 

Studien visar att de finns tydliga likheter och skillnader i tema och motiv mellan 

berättelserna och mellan de olika språken. Resultatet visar att ensamhet, 

själviskhet, och sökande är de teman som dominerar berättelserna om man 

jämför alla berättelser. Delar man upp berättelserna i traditionella och moderna 

är temat själviskhet med budskapet att vi är starka tillsammans det mest 

framträdande bland de traditionella berättelserna. Bland de moderna 

berättelserna är temat ensamhet det mest förekommande. Delar man ytterligare 

upp berättelserna i officiella språk och språk som invandrare talar i de olika 

länderna är temana mer spridda. Bland berättelserna på de officiella språken är 

temat omöjlig kärlek något mer förekommande än de andra temana men detta 

tema finns inte med bland berättelserna på invandrarspråken. Studien visar 

även att bland berättelserna på invandrarspråken förekommer temat själviskhet 

flera gånger medan det inte finns med bland berättelserna på de officiella 

språken.  Analysen jag utfört visar att det finns tendenser som tyder på att 

berättelserna i projektet tar upp det som är relevant för barnen utifrån den 

rådande samhällssynen och samhällsdebatten.  

 

Nyckelord: Sagor, barnberättelser, tema, motiv, textanalys, olika språk, 

kulturer 
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1 Inledning 

Vi människor tycker om att berätta saker för varandra och en viktig del i barns 

skolutbildning är just förmågan att kommunicera. Vi ska kunna kommunicera 

i olika sammanhang och för olika syften. När skrivarkonsten kom fick vi 

möjlighet att spara den muntliga berättelsen och föra den vidare från generation 

till generation. Inte nog med det vi fick även möjlighet att ta del av andra 

kulturers berättelser.  

Sagor och berättelser finns i de allra flesta kulturer och har en viktig roll i våra 

liv. Jag kan fortfarande minnas hur min mamma läste sagor och berättelser för 

oss på kvällarna och om hon var förhindrad satte hon på en kassett med inlästa 

sagor som lånats på biblioteket. Sagorna var både spännande och intressanta 

och tydligen rogivande då vi slutligen somnade till dem. Jag minns också hur 

jag på många sätt kunde drömma mig bort i sagorna och berättelserna och 

många gånger även identifiera mig med dem. Jag identifierade mig inte direkt 

med personerna för de kunde ju vara djur eller andra påhittade figurer men jag 

kunde känna igen mig i deras öden som till exempel utanförskap och ensamhet. 

EU-projektet MultiLib är något som intresserat mig och som jag följt under dess 

utveckling och uppbyggnad. Projektet finns online på hemsidan 

www.multilibproject.eu. När jag funderade på vad mitt arbete inom 

litteraturvetenskap skulle handla om valde jag att använda mig av detta online-

bibliotek som innehåller berättelser från olika länder. Det mångkulturella 

samhället finns runt oss på många sätt och det är viktigt att vi kan dela med oss 

av våra kulturer till varandra.  

Europa har under de senaste åren upplevt en stor invandring av flyktingar från 

olika delar av världen. MultiLib-projektet bygger på texter från olika länder i 

Europa samt även texter från olika språk som representeras av invandrare i de 

olika länderna. I Sverige är huvudspråket svenska och sedan finns det även fem 

officiella minoritetsspråk: finska, tornedalsfinska, samiska, jiddisch och romani. 

Ser man till det mångkulturella samhället som omger oss idag kommer vi att 

hitta många fler språk än dessa i vårt land Sverige. I projektet MultiLib har 

Sverige valt att presentera kurdiska som ett av de språk som invandrare talar i 

landet. 

Under perioden då flyktingströmmen var som mest intensiv engagerade jag 

mig en del i skolverksamheten och det kom många nyanlända elever till skolan. 

Då väcktes även intresset för att på bästa sätt integrera barnen i skolan men 

även ge dem en chans att få vara stola över sitt ursprung. Genom att arbeta med 

MultiLibs online-bibliotek i klassrummet öppnades tillfällen för samtal och 

diskussioner om likheter och olikheter på flera intressanta sätt.  

I och med att sagor och berättelser finns i de flesta kulturer och länder så tycker 

jag att det är intressant att undersöka och analysera hur dessa sagor och 

http://www.multilibproject.eu/
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berättelser liknar och skiljer sig från varandra. Texterna som jag valt att 

analysera ur projektet MultiLib är både traditionella och moderna. Syftet med 

studien är att se vilka teman och motiv som finns i berättelserna och vilka 

skillnader och likheter som visar sig mellan de olika länderna, mellan de 

traditionella och moderna berättelserna samt vilka likheter och skillnader som 

finns mellan berättelserna på de officiella språken och språken som talas av 

invandrare i Europa.  
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2 Syfte och frågeställning 

Genom att undersöka vilka teman och motiv som återfinns i berättelserna från 

de olika länderna i EU-projektet MultiLib är syftet med detta arbete att 

analysera vilka likheter och skillnader som visar sig mellan de olika länderna 

och språken.  

 

För att uppnå detta syfte ställs följande forskningsfrågor: 

• Vilka teman och motiv och budskap finns i berättelserna? 

• På vilket sätt gestaltas tema och motiv i berättelserna? 

• På vilket sätt liknar och skiljer sig berättelsernas tema och motiv? 

• På vilket sätt liknar och skiljer sig de traditionella berättelserna från de 

moderna? 

• På vilket sätt liknar och skiljer sig tema och motiv mellan de officiella 

språken och invandrarspråken? 
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3 Bakgrund 

Kommande stycken ger en bakgrundsförståelse för studiens innehåll. Först 

presenteras EU-projektet MultiLib som de analyserade texterna är hämtade 

ifrån. Sedan bearbetas centrala begrepp som används i denna studie. Först 

förklaras vad som läggs i begreppet traditionell och modern berättelse. Sedan 

förklaras benämningen officiellt språk och invandrarspråk. Detta följs av en 

förklaring av begreppen saga och berättelse utifrån folksaga, fabel, konstsaga och 

realistisk berättelse. Slutligen följer en genomgång av litteratur och tidigare 

forskning inom området. 

3.1 MultiLib ett EU-projekt 

Projektet MultiLib är ett online-bibliotek med 24 flerspråkiga e-böcker som ger 

lärare möjlighet att arbeta med flerspråkighet och kulturell mångfald i 

undervisningen. Projektet MultiLib startade i september 2016 och avslutas i 

augusti 2018. Viksjöfors skola i Ovanåkers kommun är pilotskola i Sverige och 

även huvudman för hela projektet. MultiLib ingår i EU:s program för 

utbildning i Europa som kallas Erasmus+. Målet med Erasmus+ är att bidra till 

tillväxt, sysselsättning, social rättvisa och inkludering i Europa.  

MultiLib-projektets stora huvudtema är social inkludering och kulturell 

medvetenhet och man beviljades 289 530 Euro för att genomföra projektet. 

Pengarna har bl.a. använts till att bygga upp biblioteket på internet men även 

att betala konstnärer och författare som illustrerat och skrivit böckerna. Det 

krävs mycket administration för att driva ett EU-projekt i och med att ekonomin 

i projektet måste redovisas på ett tydligt och strukturerat sätt och det ska även 

regelbundet rapporteras hur projektet går och hur man håller sig till de punkter 

som finns i ansökan. Rapporterna skickas in till Universitets och Högskolerådet 

som är Erasmus+ National Agency i Sverige.  

Länderna som samarbetar i projektet är Sverige, Storbritannien, Belgien, 

Tjeckien, Grekland och Turkiet. Varje partnerland har bidragit med berättelser 

på det egna landsspråket men även med berättelser på språk som finns i 

länderna som en följd av invandringen som skett under de senaste åren. Dessa 

invandrarspråk är kurdiska, tibetanska, kreolspråk, ryska, armeniska och 

arabiska. Det finns 12 språk representerade i MultiLib med två böcker på varje 

språk. Alla böcker har sedan översatts till alla de 12 språken vilket medför att 

det totalt finns 156 e-böcker i biblioteket. Till alla böcker finns det ljudfiler på 

det språk som de ursprungligen skrivits på och även på engelska. Alla böcker 

är illustrerade med vackra bilder av illustratörer som har sin bakgrund i de 

språk de illustrerat bilderna till. Detta är enligt MultiLibs ansökan viktigt i och 

med att syftet med projektet är att inkludera och skapa kulturell medvetenhet 

och därmed blir detta samarbete med illustratörer från olika bakgrunder viktigt 

för måluppfyllelsen. Till detta online-bibliotek med berättelser finns en 
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aktivitetsbok med förslag på aktiviteter för barn. Det finns även en 

lärarhandledning som kan användas av lärare i Europa och i övriga världen.  

Syftet med projektet är att göra det möjligt för barn i skolan både från lokal- och 

invandrarbakgrund att utveckla en känsla av social inkludering och kulturell 

medvetenhet. Projektets mål är att göra barn stolta över sitt språk och sin kultur 

och genom projektet får eleverna även lära sig om andras kulturer.  Dessutom 

får eleverna möjlighet att prova på olika aktiviteter med kreativa inslag som är 

med och bygger upp intresset för läsning, läskunnighet och språk samtidigt 

som konstnärliga färdigheter ökar. 

De målgrupper som projektet vänder sig till är främst elever i grundskolans 

årskurser F-6 i de sex deltagande partnerländerna. Målet är att skapa intresse 

och förståelse för varandra och skapa integration och inkludering i 

klassrummet. Projektet vänder sig även till lärare på grundskolan som arbetar 

i en multietnisk/flerspråkig miljö och som behöver verktyg för att främja 

integrationen och förståelsen för olika kulturer. Dessa e-böcker begränsas inte 

endast till den flerspråkiga miljön utan kan användas av lärare och annan 

personal som arbetar  

 i grundskolan och även i hemmen i och med att online-biblioteket är öppet för 

alla på internet. 

 

3.1.1 Kriterier för berättelserna i projektet 

I MultiLibs ansökan använder de sig av det engelska ordet stories som betyder 

berättelser. I projektet ska varje land bidra med två berättelser på det officiella 

landsspråket och två berättelser på ett språk som talas av invandrare i landet. 

Av de två berättelserna från varje språk ska det vara en traditionell berättelse 

och en modern berättelse.  

Den traditionella berättelsen beskrivs som en välkänd barnberättelse som valts 

tillsammans med lärare i varje partnerland. Den moderna berättelsen däremot 

ska vara skriven speciellt för projektet. Hur man tolkat att göra den moderna 

berättelsen har varit lite olika i länderna. I Sverige har man t.ex. valt att låta 

eleverna i årskurs 4 i pilotskolan för projektet skriva berättelsen själv. Sverige 

som har valt kurdiska som invandrarspråk har även låtit de nysvenska eleverna 

i klassen med kurdiska som modersmål göra den moderna kurdiska berättelsen. 

I några av de andra partnerländerna har man valt att låta olika författare skriva 

de moderna berättelserna. I flera av länderna har även dessa författare varit 

delaktiga i valet av de traditionella berättelserna. Ett av kriterierna vid val av 

författare och illustratörer har varit att de som skrivit berättelserna och även de 

som illustrerat bilderna ska ha sin bakgrund i det språk de representerar. 

Den samling av traditionella berättelser som man slutligen sammanställt har 

blivit en blandning av bl.a. folksagor, fabler, konstsagor, realistiska berättelser 

och till och med en sång har valts ut. 
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3.1.2 Hur de svenska berättelserna valdes och kom till  

Projektet MultiLib är ett samarbete mellan flera länder i Europa. Jag har följt 

projektet utifrån Sveriges deltagande och perspektiv. Därför har jag valt att 

skriva lite om hur de svenska berättelserna kom till.  

Helena Ehrstrand är koordinator för projektet MultiLib och hon är även lärare 

för årskurs 4 i Viksjöfors där de svenska berättelserna har sin grund. För att 

välja ut den svenska traditionella berättelsen diskuterade och samtalade Helena 

men sina lärarkollegor och de kom fram till att sången Det finns nån av varje sort 

skriven av Marianne Aspelin och tonsatt av Bertil Hallin kunde vara ett bra 

bidrag till projektet. De grundade sitt val på att texten är kort och därför lätt 

kan översättas och läras in på andra språk. Det korta meningarna kan enkelt 

jämföras mellan språken och melodin till texten ger en estetisk upplevelse för 

eleverna. Ett annat viktigt argument för den korta texten var att det går att få 

fram ett viktigt budskap i en kort text och det kan inspirera elever att skriva. 

Detta är viktigt enligt Helena i och med att nyanlända elever ofta möter en 

språklig utmaning när de ska lära det nya språket i landet. 

Den moderna svenska berättelsen är en ren elevtext. Eleverna har tillsammans 

bestämt vad berättelsen ska handla om. Eleverna har skrivit berättelsen utifrån 

hur de tolkat MultiLibs mål om social inkludering, kulturell medvetenhet och 

det att vara stolt över sitt språk och sin kultur. Innan de skrev sin berättelse fick 

eleverna en presentation av dessa mål av sin lärare och sedan fick de 

tillsammans skapa sin egen berättelse. På liknade sätt som den moderna 

svenska berättelsen kom till skapades även den kurdiska berättelsen av de 

nysvenska eleverna med kurdiska som modersmål.  

3.2 Centrala begrepp 
Denna undersökning handlar om att hitta tema och motiv i berättelser från olika 

länder i Europa. Studien innehåller både traditionella och moderna berättelser 

och de är skriva på olika språk. För att få en grundförståelse för vissa begrepp 

som används i denna studie beskriver jag nedan vad som ligger i begreppen 

traditionella berättelser och moderna berättelser. Sedan beskrivs begreppen officiellt 

språk och invandrarspråk.  I och med att begreppet saga kan tolkas på olika sätt 

följer en kort beskrivning av vilken tolkning som läggs i begreppen saga och 

berättelse i detta arbete. 

 

3.2.1 Traditionella och moderna berättelser 

I projektet MultiLib har varje partnerland bidragit med en traditionell och en 

modern berättelse på landets officiella språk och på ett språk som talas av 

invandare i landet. Den traditionella berättelsen ska enligt projektansökan vara 

en välkänd barnberättelse som inte är nyskriven men som barnen känner igen 

och har hört. Den moderna berättelsen däremot är en berättelse som är skriven 
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speciellt för projektet MultiLib och med inriktning att främja bl.a. social 

inkludering och kulturell och språklig medvetenhet. 

  

3.2.2 Officiellt språk och invandrarspråk  

Det är sex partnerländer i Europa som samarbetar i projektet och varje land 

bidrar med två berättelser på sitt officiella landsspråk. I detta arbete omnämns 

dessa berättelser att vara skrivna på det officiella språket. Varje partnerland har 

även bidragit med två berättelser på ett språk som talas av invandrare i landet. 

Jag har valt att i detta arbete kalla dessa språk för invandrarspråk, d.v.s. språk 

som talas av invandare. 

 

3.2.3 Saga och berättelse 

Som jag tidigare skrivit har jag följt MultiLibs arbete utifrån Sveriges 

deltagande. Under projektets arbete och utveckling har begreppet saga ofta 

använts i Sverige när lärare och projektansvariga har samtalat om berättelserna 

trots att de i ansökan omtalas som stories. Även i klassrummet har eleverna 

själva relaterat till berättelserna som sagor och därför har jag valt att ta med saga 

och berättelse som centrala begrepp.  

I arbetet med att bearbeta de centrala begreppen har jag främst använt mig av 

Ann Boglind & Anna Nordenstams bok Från fabler till manga (2010) där de 

presenterar barnlitteraturens historia. Som ytterligare hjälp för att reda ut 

begreppet saga har jag använt Eva Nordlinders avhandling Sekelskiftets svenska 

konstsaga och sagodiktaren Helena Nyblom (1991) som bl.a. beskriver konstsagans 

typiska drag och hur de skiljer sig från folksagan. Vivi Edströms bok Barnbokens 

form (1980) har även den varit en källa som jag studerat för att bearbeta 

begreppen saga och berättelse. 

De texter som analyseras i denna studie är inga direkta sagor trots att de delar 

en del likheter med dem. Korta berättelser för barn får ofta en sagostämpel när 

vi pratar om dem. Det som skiljer de vardagliga berättelserna från sagor är att 

de innehåller många element från verkligenheten vilket sagan inte gör. Det 

svenska ordet saga används ofta i talspråk som en beskrivning av kortare 

berättelser för barn. Vi säger gärna att vi ska berätta en saga för barnen när vi 

nattar dem på kvällen. Den saga som vi sedan berättar kan vara precis vad som 

helst som vi hittar på. Begreppet saga i barnlitteraturforskningen har dock en 

mer bestämd betydelse för vad det innebär. 

Den etablerade forskningen delar upp och grupperar sagorna i olika genre. 

Indelningen är ett försök att få ordning i ett stort och svårgripbart material. 

Grupperingarna kan vara chimärsagor, undersagor, fesagor, konstsagor, 

varningssagor, fabler etc. men det finns berättare som inte håller sig till denna 

uppdelning utan de berättar på ett sätt som strider mot vetenskapens 



8 
 

definitioner. Nedan följer en kort beskrivning av begreppen folksaga, fabel, 

konstsaga och realistiska berättelser som jag anser relevanta för denna studie. 

Folksagan har ingen namngiven författare utan sagan har förts vidare genom 

muntlig tradition och sedan nedtecknats. Bröderna Grimm är kända för sin 

samling av folksagor som t.ex. Törnrosa och Askungen. Ett vanligt tema och 

motiv i folksagor är t.ex. den elaka styvmodern.  

I sagan är tid och rum allmänna och ospecifika och det är händelseförloppet 

som utgör själva handlingen. I händelseförloppet anges vem huvudpersonen är 

och dessutom markeras de händelser som är av betydelse. Andra kännetecken 

för sagan är sagans upprepningar både av händelser och egenskaper och t.ex. 

talet tre och sju är återkommande i sagor. 

Samma saga kan förekomma i olika delar av världen men i lite olika varianter. 

Enligt Boglind & Nordenstam (2010:34) kan sagan om Askungen härledas till 

Kina och 800-talet f.Kr. Sagan ansågs inte alltid lämplig för barn under en lång 

tid men under romantiken började man uppfatta sagorna som goda berättelser 

för barn som stimulerade deras fantasi. 

Fablerna har sitt ursprung i den muntliga berättarkulturen och greken Aisopos 

började berätta de första fablerna i västvärlden redan på 400-talet f.Kr. Boglind 

& Nordenstam (2010:19ff) skriver att det har funnits fabler sedan 2000 f.Kr i Iran 

och Irak och den västerländska fabeln har troligen sitt ursprung i indiska fabler 

som nedtecknades omkring 300 f.Kr. Enligt författarna finns det skäl att 

betrakta fablerna som den tidigaste formen av barnlitteratur. I en fabel är djuren 

förmänskligad och representerar olika egenskaper. Den ursprungliga fabeln 

hade ett lärande moraliskt syfte och avslutades ofta med en sensmoral som 

t.ex. ”Den som gapar över mycket mister ofta hela stycket”. Fabeln var liksom 

folksagan inte tänkt för barn utan det var först under upplysningstiden som 

fabeln började användas mer allmänt och för barn i ett pedagogiskt syfte.  

De antika och medeltida fabelsamlingarna har en tydlig sensmoral och i den 

klassiska fabeln framställs djuren som typer snarare än som individer enligt 

Boglind & Nordenstam (2010:28). Ett exempel på det kan vara att räven är listig 

i en fabel. I moderna djurberättelser är djuren mer individer som tänker och 

berättar och berättelserna är lite längre än fablerna. De moderna 

djurberättelserna är ofta illustrerade som t.ex. Nalle Puh. Dessa djurberättelser 

har ofta ett psykologiskt djup enlig författarna där viktiga existentiella, 

filosofiska frågor bearbetas. 

Konstsagan tar ofta sin utgångspunkt från motiv som kan återfinnas i gamla 

folksagor. Ett utmärkande drag för konstsagorna är att de ha namngivna 

författare.  H.C. Andersen och Elsa Beskow är exempel på kända 

konstsagoförfattare. Moderna sagoförfattare som Astrid Lindgren bröt mot 

olika regler för hur sagor skulle skrivas genom att hon förankrade sina sagor i 
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tid och rum. Nordlinder (1991:23f) skriver i sin avhandling att man kan skilja 

mellan folksaga och konstsaga genom följande punkter: 

• I konstsagan namnges platser och människor i högre grad. 

• I konstsagan handlar hjältarna mer självständigt och visar känslor och tvivel. 

• Konstsagan behandlar oftare existentiella och/eller moraliska problem. 

• Konstsagan är, till skillnad från folksagan, till sin natur symbolisk och 

sagoförfattarna arbetar medvetet med symboler. […] 

• Ett av de vanligaste motiven i konsagan är naturen och människans förhållande 

till den. (Nordlinder 1991:23f). 

Realistiska berättelser 

De realistiska berättelserna utmärker sig genom att de eftersträvar att gestalta 

verkligheten. Edström (1980:57ff) beskriver att handlingen i de realistiska 

berättelserna grundar sig på elementära problem som t.ex. relationer mellan 

familj och kamrater. Det kan vara enkla vardagsbeskrivningar om hur det är att 

gå till tandläkaren men de kan också vara av mer komplicerad karaktär som tar 

upp existentiella frågor och livsproblem. Författaren menar att den rådande 

samhällssynen påverkar hur man hanterar problemen i berättelserna. Den 

sociala situationen och debatten runt barn och vuxnas villkor speglas ofta i 

barnlitteraturen och den präglas av tid som den skapas i. 

3.3 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka motiv och teman som finns i 

berättelserna. Motiv och tema beskrivs längre fram i arbetet under rubriken 

metod. Sammanfattningsvis kan man säga att motiv och tema är det ämne som 

texten handlar om. Ibland kan det vara tydligt och ibland underförstått. Genom 

att motiv och tema pekar på att det finns ett budskap i texterna har jag valt att 

söka källor som studerat sagans och barnlitteraturens budskap.  

Jag har sökt efter forskning inom området att studera och jämföra tema och 

motiv mellan berättelser från olika länder. Jag har dock inte funnit någon 

likande studie som jag själv utför i detta arbete. Motivstudier finns det flera av 

och Staffan Thorson har i sin avhandling Invandraren i barnboken. En motivstudie 

i svensk barn- och ungdomslitteratur 1945–1980 (1987) gjort en motivstudie som 

studerar hur invandring och invandrarnas situation tas upp i barn- och 

ungdomslitteraturen i efterkrigstiden. Eva Nordlinder har i sin avhandling 

Sekelskiftets svenska konstsaga och sagodiktaren Helena Nyblom (1991) analyserat 

sekelskiftets svenska konstsagor med syfte att undersöka konstsagans 

genrekaraktär och dess litteratursociologiska betydelse. Lydia Wistisen har i sin 

avhandling undersökt hur urbana erfarenheter, motiv och platser i svensk 

litteratur för ungdomar gestaltar sig.  
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Jag kommer inte att använda mig av dessa avhandlingar i mitt arbete i och med 

att jag anser att de inte behandlar det som är relevant för min studie. De har 

mer fungerat som inspiration.   

För min fortsatta analys använder jag mig av de handböcker och grundböcker 

som jag presenterat under rubriken centrala begrepp. Jag använder vidare även 

Maria Nikolajevas bok Barnbokens byggklossar (2017) som främst beskriver hur 

barnboken är utformad. Vivi Edströms bok Barnbokens form (1980) behandlar 

även den barnbokens uppbyggnad och innehåll. Dessa två böcker ger en god 

grund för hur barnlitteratur är uppbyggd vilket jag använt som grund för min 

analys.  

Bruno Bettelheim belyser sagornas innebörd och betydelse speciellt för barn i 

sin bok Sagans förtrollande värld. Folksagornas innebörd och betydelse. (1979). Detta 

perspektiv tycker jag är viktigt att ta med i analysen i och med att MultiLibs 

berättelser är tänkta att vara med och utveckla och hjälpa barnen.  

Svenska barnboksinstitutet har varit en källa till inspiration och information för 

mig. Genom de rapporter de sammanställt om utgiven litteratur under flera år 

visar deras resultat att det finns utmärkande trender vad gäller teman i barn- 

och ungdomslitteraturen. Detta har varit intressant att studera i förhållande till 

mina egna resultat av tema och motiv i MultiLibs berättelser. 

 

3.3.1 Vanliga tema och motiv i barnlitteratur 

Det återkommande mönstret i berättelser som t.ex. kärlek, vänskap, sökande 

kallas litterära motiv. Det finns enligt Nikolajeva (2017:89) olika motiv som kan 

delas upp i huvudmotiv och bimotiv och det övergripande motivet i berättelsen 

kallas tema. Författaren beskriver motivet sökande som ett av de vanligaste 

motiven i barnlitteratur. Sökandet kan vara efter föremål eller personer men 

även efter sin identitet och svar på frågor och författaren ger böckerna Mio min 

Mio och Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren som exempel. Resan och 

vänskap är andra vanligt förekommande motiv i barnlitteraturen och även 

kampen mellan gott och ont. 

Nikolajeva (2017:91ff) menar att det inte finns några motiv och teman som inte 

kan förekomma i barnlitteratur. Författaren anser att de handlar om hur de 

hanteras. Det finns enligt Nikolajeva vissa ämnen som inte är lika relevanta för 

barnlitteraturen som t.ex. samlevnad, yrkesliv och välstånd och samhällsstatus. 

Författaren belyser dock att dessa ämnen motsvaras av liknande ämnen och hon 

ger exempel på att sexualitet kan motsvaras av vänskap och yrkesliv kan 

motsvaras med skolan. Nikolajeva skriver att pengar, samhällsstatus och 

fortplantning är vanliga teman i vuxenlitteratur och de är viktiga faktorer för 

individens och samhällets överlevnad och därför är de vanligt förekommande 

i skönlitteraturen för vuxna. Författaren menar att dessa ämnen inte är så 

relevanta för barn men att de kan motsvara tre vanligt förekommande teman i 
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barnlitteraturen: mat, växande och död. Även dessa teman handlar om 

individen och samhällets överlevnad. 

  

3.3.2 Sagans möjlighet och mening 

Bruno Bettelheim (1903–1990) var en känd barnpsykolog och även författare. I 

och med att syftet med projektet MultiLib är främja social inkludering och 

kulturell medvetenhet hos barn har jag valt att ta med Bettelheims tankar om 

sagors innebörd och betydelse speciellt för barn då detta ger ett intressant 

perspektiv på de analyserade berättelserna.  

I boken Sagans förtrollande värld. Folksagornas innebörd och betydelse (Bettelheim 

1975:11ff) framhäver författaren att sagor berikar barnens liv om de stimulerar 

deras kreativitet och hjälper dem att reda ut känslor. För att göra detta måste 

barnen kunna identifiera sig med själva sagan. Bettelheim menar att sagan 

samtidigt som den roar barnen även lär barnen olika saker om dem själva och 

sagan fostrar även deras personlighet. Sagan är enligt författaren begriplig för 

barnet vilket gör att den är med och utvecklar barnets inre. Vidare menar 

Bettelheim att sagorna speciellt tar upp frågor som handlar om livsproblem som 

vi människor stöter på i livet. Genom sagorna anser författaren att barnen får 

möjlighet att hitta ett sätt att gripa an dessa frågor så att de kan växa upp i 

trygghet. 

Sagans tydliga markering av gott och ont speglar ofta barnens upplevelser och 

de ger barnen en känsla av att detta tas på allvar enligt Bettelheim. Nikolajeva 

(2017:42) skriver i sin bok Barnbokens byggklossar att Bettelheims tankar och idéer 

var ett uppsving för barnlitteraturforskningen i mitten av 1970-talet. Idag är det 

dock enligt Nikolajeva många som ifrågasätter Bettelheims psykoanalytiska 

tolkningar av sagor. Trots detta har det varit viktigt för forskningen att fokus 

på barnet och dess inre värld förstärktes.  

 

3.3.3 Barnlitteraturens betydelse 

Berättelser av olika slag möter vi som små barn tidigt i livet. Nikolajeva 

(2017:359f) ger en sammanfattning av synen på barnlitteraturens betydelse. 

Författaren lyfter fram att läsning inte bara ger oss kunskap, sociala färdigheter 

och etiska värderingar utan den gör oss till de människor vi är. Litteraturen ger 

oss ett rikt välutvecklat språk och är ett verktyg för att utveckla demokrati och 

social rättvisa i samhället. Litteraturen är en del av vårt gemensamma kulturarv 

enligt Nikolajeva. Vidare menar författaren att barnlitteraturen öppnar världar 

som inte kan nås på andra sätt och det uppfostrar även barnen till demokratiska 

medborgare som ifrågasätter nuvarande samhällsstrukturer. Det pedagogiska 

syftet med barnlitteratur är ett viktigt verktyg i samhället i och med att barn 

möter litteratur tidigt. Barnlitteraturen ger enligt författaren ett personligt 

utbyte för utveckling och bidrar även till gemensamma upplevelser med vuxna. 
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3.3.4 Svenska barnboksinstitutets bokprovning de fem senaste åren 

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) är ett nationellt centrum som fokuserar på 

barn- och ungdomslitteratur som ges ut i Sverige. En av huvuduppgifterna för 

Sbi är att främja och informera om litteratur som ges ut men även att stödja 

forskning och informera om forskningsresultat. Bokprovningen är en årlig 

presentation som Sbi gör av barn- och ungdomsböcker som givits ut under det 

aktuella året. Resultatet av bokprovningen presenteras genom föreläsningar 

och en utställning samt genom en rapport med analyser och statistik. Syftet med 

bokprovningen är att synliggöra hela utgivningen och bredden som finns i den. 

I rapporten som sammanställs finns en översikt över teman, fördjupningar och 

statistik. Sbi har valt att lyfta fram och fördjupa sig i olika teman i utgivningen.  

Rapporterna som Sbi sammanställt är intressanta att studera i förhållande till 

de resultat som min studie visar i och med att de bl.a. lyfter fram teman som 

även återfinns i de berättelser som jag analyserat. Nedan följer en kort 

sammanfattning av de mest utmärkande trenderna av teman som Sbi lyft fram 

de senaste fem åren. 

3.3.4.1 Utgivningsår 2013 Ensamhet och utanförskap 

Den utmärkande trenden för den utgivna barnlitteraturen under år 2013 är 

skildringen av ensamhet och utanförskap enligt Sbi (2014:5). Den ensamhet som 

skildras är enligt rapporten inte självvald och den ger inget budskap om att 

ensam är stark utan snarare tvärtom. Vanligtvis är ensamheten kopplad till ett 

socialt utanförskap som har med vänner eller skola att göra. Sbi menar att en 

möjlig förklaring till trenden ensamhet och utanförskap kan vara 

samhällsdebatten som under denna tid fokuserat på att samhället 

individualiserats, samhällsklyftorna har ökat och att barnfattigdomen växer.  

3.3.4.2 Utgivningsår 2014 Hemligheter och tweenies 

Hemligheter är något som kan återfinnas i mycket barnlitteratur där gåtor ska 

lösas, mysterier ska utredas, ett hemligt förflutet visar sig, hemliga klubbar 

startas etc. Trenden under år 2014 är enligt Sbi (2015:5ff) temat hemligheter. 

Man har under senaste åren sett en ökning runt just detta tema och Sbi ställer 

sig frågan om det kan handla om ett tidsfenomen eller en längtan efter att få 

hålla något hemligt i en tid när vi visar upp mycket av oss själva på sociala 

medier. En annan möjlig förklaring enlig Sbi är behovet av att umgås i mindre 

grupper som motsats till den globala utvecklingen som sker i samhället. 

3.3.4.3 Utgivningsår 2015 Våld och elakheter 

Det är främst i ungdomsböckerna man under 2015 kan se att våld och elakheter 

är den tydligaste trenden enligt Sbi (2016:5ff). Elakhet är inget nytt tema i 

barnlitteratur och det våld och elakheter som skildras är i förhållande till t.ex. 

mobbing. Vanligtvis är budskapet i sådana böcker att man ska ta avstånd ifrån 
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elakheterna. Det som enligt Sbi är utmärkande för år 2015 är att elakheterna inte 

är lika lätt att ta avstånd från i de nya böckerna då huvudpersonen kan vara 

elak eller att de som borde vara snälla ger tillbaka på ett felaktigt sätt om man 

ser det från en moralisk synvinkel. Sbi menar att denna trend kan bero på 

samhällsklimatet där elakheter har blivit en del av vardagen genom t.ex. 

nätmobbning eller utröstning ur reality-tv. Sbi öppnar även för tanken att vi 

åter måste få världen målad i svart och vitt som i de gamla folksagorna för att 

utveckla vår empatiska förmåga.  

3.3.4.4 Utgivningsår 2016 Normer och inkludering 

Ett inkluderande förhållningssätt och ifrågasättande av normer är trenden som 

präglar barnlitteraturen under år 2016 enligt Sbi (2017:6ff). Det finns en stark 

vilja att vidga normen och synliggöra det som är annorlunda. Speciellt 

könsidentitet är ett tema som ofta tas upp i litteraturen men även skildringar av 

olika fysiska och psykiska funktionsnedsättningar förekommer relativt ofta. I 

många skildringar får de som befinner sig utanför normen berätta sin historia 

och på så sätt främja inkludering på lika villkor. 

3.3.4.5 Utgivningsår 2017 Samtiden 

Trenden under år 2017 har enligt Sbi (2018:9) visats sig ha starka kopplingar till 

samhälleliga idéer och problem. Litteraturen under det aktuella året förhåller 

sig till och kommenterar samtiden på olika sätt. Detta är egentligen inget unikt 

enligt Sbi men det speglas i mycket större utsträckning än tidigare år. De ämnen 

som särskilt berörs är sexualitet, kön och normer, flyktingkrisen och 

nationalstaten, vårt digitala samhälle samt övergripande politiska frågor och 

miljöfrågor. Litteraturens trend under år 2017 fortsätter utmana 

majoritetsnormen och uppmuntrar till ett inkluderande och accepterande 

förhållningssätt för olikheter. 
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4 Metod 

Följande avsnitt beskriver metoden för hur materialet i undersökningen har 

inhämtats och analyserats. Slutligen följer en metoddiskussion. 

4.1 Urval och begränsningar  

Texterna som analyseras i denna studie är tagna från EU-projektet MultiLib på 

internet. Det finns illustrerade bilder till alla berättelser men jag har valt att 

begränsa arbetet att endast innefatta texterna ur projektet. I och med att det är 

många berättelser från olika länder blir det för omfattande att analysera både 

text och bild i detta arbete. Jag har valt att göra innehållsanalyser av alla 

texterna med fokus på tema, motiv och budskap. I analysen och diskussionen 

tar jag endast upp det som jag funnit mest intressant och genomgående i flera 

av texterna. 

Jag valde texterna ur EU-projektet MultiLib på grund av projektets mål och 

syfte att främja social inkludering och kulturell och språklig medvetenhet. Vårt 

samhälle är mångkulturellt och flerspråkigt och därför är skolans arbete med 

detta mycket viktigt. Mitt syfte med detta arbete är att se vilka likheter och 

skillnader som finns i berättelser mellan olika länder. Därmed blir berättelserna 

ur projektet en bra källa i och med att projektets idé är att länderna lyfter fram 

det som är traditionellt och modernt i deras land. Projektets inriktning att 

omfatta språk som talas av invandrare i de olika länderna ger ytterligare ett 

perspektiv att analysera likheter och skillnader utifrån.  

4.2 Analysmetod 
Komparativ tematisk litteraturanalys ligger till grund för min undersökning. 

De 24 texterna har analyserats utifrån de litteraturvetenskapliga begreppen fabel, 

tema och motiv vilket beskrivs närmare under kommande stycken. 

Litteraturvetaren Bertil Romberg (1925–2005) ger i sin bok Att läsa epik (1987) 

råd och anvisningar hur man kan genomföra en litteraturanalys utifrån dessa 

tre begrepp. Jag har även valt att lägga till begreppet budskap då jag anser att 

det är med och tydliggör berättelsernas innehåll. 

 

4.2.1 Begreppet fabel i analysen 

Fabeln är ett av de äldsta begreppen inom litteraturvetenskap enligt Romberg 

(1987:45ff). Fabeln är de handlingsförlopp som finns i texten i en schematisk 

koncentration. Handlingsförloppet berättas i kronologisk följd och är frikopplat 

från bestämda individer, tider och miljöer. Genom att ta ut och resonera fram 

fabeln i ett verk frilägger man den röda tråden i berättelsen och detta är en bra 

start för vidare analys enligt Romberg. Fabeln ger en förenklad och tydligare 

bild av berättelsen eller texten man analyserar. När fabeln är utredd och den 
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röda tråden är tydlig blir det enklare att analysera och urskilja och se vilka 

likheter och skillnader som visar sig i texten. 

 

4.2.2 Motiv 

Om fabeln är den röda tråden som Romberg (1987:45ff) beskriver det är motiv 

enligt författaren en typsituation som inte är knuten till individer, tid eller rum. 

På grund av att den inte kopplas till detta kan situationen upprepas i vilken tid 

som helst. Motiv kan vara mer eller mindre förenade med varandra vilket kan 

vara av mindre eller större betydelse. Motiven kan delas in i t.ex. huvudmotiv, 

bimotiv eller sidomotiv. Nikolajeva (2017:89ff) förtydligar att motiv är ett 

återkommande mönster i texten som kan vara kärlek, hämnd, vänskap. Motivet 

är underordnat temat enligt författaren och Nikolajeva ger boken Ronja 

Rövardotter som ett exempel där temat kan vara både rivalitet mellan två 

familjer eller en ung flickas uppväxt. Motiv som vänskap eller överlevnad i 

berättelsen är underordnad båda temana.  Romberg (1987:51) menar att fabel 

och motiv fungerar som skelett eller bärkonstruktion för berättelsen. Utifrån 

dessa bärande delar byggs sedan berättelsen på med tid, rum och karaktärer 

o.s.v.  

 

4.2.3 Tema 

Tema och motiv kan vara svåra att skilja på och litteraturvetarna Claes-Göran 

Holmberg & Anders Ohlsson tar i sin bok Epikanalys En introduktion (1999:30) 

upp att det finns vissa forskare som inte skiljer på tema och motiv medan andra 

menar att de bör skiljas på och att motiv inte är lika betydande för texten. Enligt 

författarna var det först under 1900-talet som man inom litteraturvetenskapen 

började använda ordet tema. Detta begrepp ersatte tidigare begrepp som moral 

och idé enligt Holmberg & Ohlsson. 

Tema och motiv är två av litteraturens byggstenar de är beroende av varandra 

för att bygga upp en berättelse. Nikolajeva (2017:89ff) belyser detta och 

beskriver det som att tema är berättelsens huvudämne som sedan kan delas upp 

i mindre motivdelar. Författaren beskriver hur teman och motiv kan vara 

explicita eller implicita. Vilket betyder att vissa kan vara tydliga medan andra 

är mer underförstådda. Romberg (1987:52) framhäver att fabel och motiv går 

att avläsa ur den litterära texten utan att man tar i betraktande faktorer utanför. 

För att hitta tema i texten menar författaren att vi måste fråga oss vad den som 

skrivit texten egentligen menar och vad den vill ha sagt och detta ger möjlighet 

till stor subjektiv tolkning för läsaren. I och med att alla läsare har olika 

referensramar kan tolkningarna av textens tema bli olika. Hur vi tolkar texter 

påverkas av flera olika faktorer t.ex. var och när de är skrivna. 
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4.2.4 Budskap 

Nikolajeva (2017:89ff) beskriver tema som berättelsens huvudämne som 

tillsammans med motiven formar själva berättelsen. Budskapet som kan tolkas 

fram ur en berättelse behöver inte vara det samma som temat även om 

begreppen tema och budskap kan likna varandra ibland. Genren fabler har ofta 

ganska tydliga budskap eller sensmoraler men ibland måste vi tolka fram 

budskapet vilket medför att samma berättelse kan få olika budskap beroende 

på vem som tolkar och analyserar. Jag upptäckte i min analys att jag behövde 

begreppet budskap som ett komplement till Rombergs tre begrepp: fabel, tema 

och motiv för att tydligare se vad berättelserna handlade om. 

4.3 Metod 

Genom att använda de olika begreppen som beskrivits ovan har jag läst och 

studerat texterna vid ett flertal tillfällen. Först tog jag ut själva fabeln för att på 

så vis skala ner berättelserna till dess egentliga handling. Efter det undersökte 

jag vilka teman som jag kunde hitta i berättelserna. När temana var nerskrivna 

sökte jag efter motiv i berättelserna. När jag fått fram tema och motiv blev nästa 

steg att summera upp det budskap som jag tolkade att fanns i berättelserna. För 

att göra det mer hanterligt att jämföra satte jag in tema, motiv och budskap i 

olika tabeller.  

Tabell 1 (bilaga 1) innehåller tema, motiv och budskap utifrån alla de olika 

språken. I tabell 2 (bilaga 2) delade jag upp berättelserna i traditionella och 

moderna för att vidare i tabell 3 (bilaga 3) dela upp berättelserna i officiella- och 

invandrarspråk. Med dessa tabeller som grund analyserades texterna och 

jämfördes mot varandra för att undersöka vilka likheter och skillnader som 

fanns mellan de olika berättelserna och språken. Genom att använda 

information från bakgrunden i arbetet samtidigt som jag analyserade och 

studerade resultatet växte diskussionen fram. 

4.4 Metoddiskussion 

När berättelser och texter analyseras eller kanske vid all slags analys måste man 

ta hänsyn till flera olika faktorer. I detta arbete har jag hämtat materialet från 

ett EU-projekt och detta har lett till att det finns olika saker att ta hänsyn till i 

förhållande till studiens resultat. Under följande stycken kommer jag kort 

diskutera de faktorer som jag anser har påverkat arbetet mest. 

EU-projektet MultiLib har en specifik inriktning och det finns ett uttalat syfte 

och mål med projektet. Med detta som grund har författare och berättelser valts 

ut vilket medför att de traditionella och moderna berättelserna är valda utifrån 

projektets inriktning och behöver inte med säkerhet spegla den rådande 

samhällssynen. Detta gäller även urval av vilka författare som producerat de 

moderna berättelserna speciellt för projektet. På grund av bl.a. dessa faktorer 
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kan denna studie inte generaliseras att beskriva likheter och skillnader mellan 

länder och språk i stort. 

En annan viktig faktor är översättningen av berättelserna. Alla berättelser är 

skrivna på det egna språket och sedan har de blivit översatta. När en text 

översätts är det lätt att ett visst innehåll eller förståelse försvinner. För att i 

projektet översätta berättelserna till svenska har de först översatts till engelska 

och sedan till svenska. Detta medför att berättelserna kan ha präglats av 

översättarens värderingar och då i två led i och med att två översättningar har 

gjorts, först till engelska och sedan till svenska.  

I analysen av texterna som utförs i detta arbete är det mina tolkningar som 

framställs vilket kan leda till att andra som analyserar och tolkar texterna skulle 

kunna hitta andra teman och motiv än de som jag funnit och belyst. Mitt syfte 

med arbetet är inte att ge en fördjupning av de teman och motiv som 

framkommit utan mer att jämföra de olika berättelserna med varandra utifrån 

det som beskrivits i syftet. 

För mig har det varit intressant att analysera utifrån de olika begreppen fabel, 

tema, motiv och budskap som Rombergs beskriver i sin bok Att läsa epik (1987) 

som tidigare introducerats. Jag anser att dessa begrepp givit tydlighet och 

struktur i analysen när de använts som verktyg och utgångspunkter för själva 

analysen. När flera olika texter analyseras är det viktigt att tidigt i arbetet få 

struktur för att senare kunna synliggöra resultatet.  
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5 Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet från analysen av texterna. Det ges en 

sammanfattning av de olika berättelsernas fabler samt vilka teman och motiv 

som hittats och vilka budskap som framförs i berättelserna. 

5.1 Berättelser från olika länder 

Nedan följer en redovisning av berättelsernas fabler, motiv, tema och budskap. 

De är uppdelade utifrån det språk de ursprungligen haft i EU-projektet 

MultiLib. Det är två berättelser från varje språk och de representerar en 

traditionell och en modern berättelse. 

 

5.1.1 Sverige – svenska - kurdiska 

Berättelserna från Sverige är skrivna på svenska som officiellt språk och som 

invandrarspråk har Sverige valt att presentera kurdiska. 

 

Traditionell: Det finns nån av varje sort av Marianne Aspelin 

Fabel: Det finns olika sorter, långa, korta, starka och svaga. Ingen är precis lik 

den andra. 

Tema: Olikheter. 

Motiv: Alla har olika egenskaper. 

Budskap: Alla är olika men lika mycket värda. 

 

Modern: Doris av elever i årskurs 4 i Viksjöfors skola 

Fabel: En rymdvarelse kommer på en asteroid till jorden. Alla djur och 

människor blir rädd och tar skydd bakom en stor datorskärm. Någon råkar 

trycka på fel knapp. Alla dras in i ett dator-spel.  Rymdvarelsen hjälper dem 

och bjuder till fest på månen. 

Tema: Rädsla. 

Motiv: Rädsla, gömma sig, oro, datorskärmen ett skydd. 

Budskap: Inte döma någon i förväg. 

 

Kurdiska 

Traditionell: Räven och storken efter Aisopos fabler 

Fabel: En räv bjuder hem en stork på middag. Räven serverar soppan i skålar. 

Storken kan inte äta på grund av sin långa näbb. Räven äter upp storkens soppa. 

Storken bjuder sedan hem räven på soppa och serverar den i höga bägare. 

Räven kan inte äta på grund av sin korta nos. 

Tema: Själviskhet.  

Motiv:  Att göra saker för sin egen vinning, hämnd, att luras. 

Budskap: Behandla andra som du själv vill bli behandlad. 
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Modern: En fjärils färger av elever i årskurs 4 i Viksjöfors skola 

Fabel: En fjäril har många färger. På frågan om hur den fått sina färger svarar 

fjärilen att det kommer av att den suttit på så många färgglada blommor. 

Tema: Sökande efter svar. 

Motiv: Alla är olika, hur vår personlighet skapas. 

Budskap: Vi färgas och formas av andra runt omkring oss. 

 

5.1.2 Storbritannien – engelska - tibetanska 

Berättelserna från Storbritannien är skrivna på engelska som officiellt språk 

och som invandrarspråk har Storbritannien valt att presentera tibetanska. 

 

Traditionell: Prins Sorgfri av Oscar Wilde 

Fabel: En staty avbildar en prins. Statyn är förgylld med guld och ädla stenar. 

Prinsen har aldrig upplevt sorg medan han levde. Från sin pelare kan han nu 

se fattiga lidande människor. En svala har på grund av olycklig kärlek lämnat 

sin flock och blivit ensam kvar. Prinsen ber svalan hjälpa honom att hjälpa de 

fattiga han sett från sin pelare. Han ber svalan dela ut av guldet och 

ädelstenarna som förgyller statyn. Svalans hjälper prinsen. Kylan och vintern 

blir för hård och svalan dör. När svalan dör brister statyns blyhjärta. Utan guld 

och ädelstenar vill man inte ha kvar statyn i staden så man smälter ner den. Det 

brustna blyhjärtat smälter inte utan kastas på skräphögen tillsammans med den 

döda svalan. En ängel tar med hjärtat och svalan till paradiset som de två mest 

värdefulla saker den funnit i staden. 

Tema: Omöjlig kärlek. 

Motiv:  Klasskillnader, Olycklig kärlek, Att mötas i sorg, Ensamhet.  

Budskap: Utan sorg inget medlidande. 

 

Modern: Hängmattan av James Blakes 

Fabel: Ett barn leker med sin mammas mobil. Mamman utför sina 

vardagssysslor. Två ekar tar med barnet i fantasin på en upptäcktsresa på en 

hängmatta. Barnet får se flera olika saker och platser.  När barnet landar igen i 

verkligheten ser den barn som ser ner i sina mobiltelefoner och datorer utan att 

se upp mot himlen en enda gång. Barnet förstår då att de aldrig kommer att 

kunna göra den resan om de bara ser ner i sina skärmar. 

Tema: Ensamhet. 

Motiv: Övergivenhet, Barnet som underhålls och passas av mobiltelefon.  

Budskap: Bara fantasin sätter gränser. 
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Tibetanska 

Traditionell: Storkarna och sköldpaddan av team led by Jamyang Dhomdup 

Fabel: Två storkar bor på samma plats som en sköldpadda. Omständigheterna 

på platsen ändra sig. Storkarna beslutar att flytta. Sköldpaddan ber om deras 

hjälp för att flyga därifrån. Sköldpaddan kommer på en idé om hur de kan göra 

för att han ska kunna flyga med dem. När de flyger iväg ser några barn hur 

storkarna håller en pinne mellan sig som sköldpaddan bitit sig fast i. Barnen 

säger att storkarna är listiga. Sköldpaddan bli arg. När sköldpaddan öppnar sin 

mun för att säga till barnen att det var hans idé faller han till marken och dör. 

Tema: Själviskhet. 

Motiv: Egen vinning, samarbete.  

Budskap: Tillsammans är vi starka.  

 

Modern: Choden från Tibet av team led by Jamyang Dhomdup 

Fabel: En glad, naturälskande flicka växer upp i bergen. Hon tycker om att laga 

mat med sin mor. Flickan växer upp och gifter sig. Hon får själv många barn. 

Kvinnan bli en mästare på att laga en speciell maträtt. Kvinnan åldras och får 

barnbarn och dör slutligen. Efter att hon dött får hon välja att bli en del av 

universum eller återfödas. Kvinnan vill återfödas. Hon får välja var hon vill 

återfödas och hos vem hon vill växa upp. Kvinnan väljer att återfödas på jorden 

som en flicka uppe i bergen hos en familj som älskade den maträtt hon själv en 

gång varit en mästare att göra. 

Tema: Sökande. 

Motiv: Återfödelse, Barndomsminnen, Tacksamhet, Kärlek till naturen. 

Budskap: Livet är en cirkel, ingen början inget slut. 

 

5.1.3 Belgien – franska - kreolspråk 

Berättelserna från Belgien är skrivna på franska som officiellt språk och som 

invandrarspråk har Belgien valt att presentera kreolspråk som talas på Haiti. 

 

Traditionell: Djävulens slott av Okänd 

Fabel: Djävulen hade flera olika slott. Han styrde över en region där han och 

hans anhängare terroriserade de som var kristna. Folket hoppades att någon 

skulle hjälpa dem. En dag kommer en pilgrim och söker härbärge hos djävulen. 

Djävulen blir arg. Pilgrimen utmanar djävulen genom vadslagning. Vadet är att 

de ska sätta upp bowlingkäglor vid den stora fästningen och se vem som kan 

kasta ner käglorna med en sten. Djävulen går motvilligt med på vadet men 

förlorar när pilgrimen kastar ner käglorna och även den stora fästningen där 

djävulen bor. Pilgrimen visar sig vara Kristus. Djävulen lämnar området men 

han kan ibland komma tillbaka nattetid och sörja över det han förlorat. 
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Tema: Kampen mellan gott och ont. 

Motiv: Religion, Ångest, Rädsla, styrka. 

Budskap: Det goda är starkast. 

 

Modern: Varför färgen grön är grön av Marianne Poncelet 

Fabel: Ett barn drömmer om varför färgen grön är grön. Solens strålar når en 

dag jordens blå yta. De gula stålarna blandas med det blå vattnet. Där föddes 

världens första gröna prick och började växa och sprida sig. Ur en snäcka 

kommer en liten nyfiken alv. Alven upptäcker att allt han tar på blir grönt och 

denna upptäckt använder han för att sprida den gröna färgen på jordens träd 

och marker. Alvens skratt och glädje ger naturen dess andra färger. Alven 

lämnar sedan jorden och kan vid klart väder återses på himlen som en grön 

stråle när solen går ner. 

Tema: Sökande.  

Motiv: Nytt skapas när något blandas, samarbete. 

Budskap: Vi färgar och formar det vi möter. 

 

Kreolspråk/Haiti 

Traditionell: Den lilla flickan och apelsinträdet av teamwork led by Marlène 

Dorcena 

Fabel: En moderlös flicka växer upp med sin styvmor. Styvmodern behandlar 

inte flickan väl. En dag tar flickan och äter en apelsin utan lov. Styvmodern blir 

arg. Flickan blir ledsen och söker tröst vid sin moders grav. Flickan planterar 

ett apelsinfrö och börjar sjunga för fröet. Fröet börjar växa och till slut bär det 

frukt. Desto mer flickan sjunger desto mer växer trädet. Flickan plockar med sig 

några frukter hem till sin styvmor. Styvmodern tycker apelsinerna är utsökta 

och vill ha fler. Styvmodern skickar iväg flickan till marknaden för att handla 

varor. Styvmodern klättrar sedan själv upp i apelsinträdet för att äta apelsiner. 

När flickan kommer hem igen finner hon styvmodern i trädet. Flickan börjar 

åter sjunga och apelsinträdet växer sig ännu större och bryts sedan mitt itu så 

att styvmodern faller i havet och drunknar. 

Tema: Kampen mellan gott och ont.  

Motiv:  Den elaka styvmodern, Övergivenhet, Misshandel, Sorg, Hämnd. 

Budskap: Elakhet straffar sig. 

 

Modern: Ti Pan av teamwork led by Marlène Dorcena 

Fabel: En kung och en drottning bor tillsammans. Kungen spelar kort med sina 

vänner varje dag. Drottningen blir avundsjuk och arg. Drottningen vill ge 

kungen en läxa. Hon söker efter någon som kan bära ett budskap om att 

drottningen är död till kungen när han spelar kort med sina vänner. 

Drottningen frågar olika djur om hjälp och slutligen kommer en stor fågel till 
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henne och erbjuder sin hjälp. Fågeln sjunger ut budskapet för kungen som 

spelar kort på en båt. Kungen återvänder snabbt till slottet och omfamnar sin 

drottning och slutar sedan att spela kort och är i stället hemma med sin 

drottning. 

Tema: Ensamhet. 

Motiv: Övergivenhet, Svartsjuka, Beroende. 

Budskap: Var rädd om kärleken när du har den. 

 

5.1.4 Tjeckien – tjeckiska - ryska 

Berättelserna från Tjeckien är skrivna på tjeckiska som officiellt språk och som 

invandrarspråk har Tjeckien valt att presentera ryska. 

 

Traditionell: Lillstubben av Karel Jaromír Erben 

Fabel: En man och en kvinna har länge önskat sig ett eget barn. Mannen hittar 

en dag en stubbe av trä som ser ut som liten pojke och tar hem den till kvinnan. 

Den lilla träpojken är väldigt hungrig och äter upp både mat och sina nyblivna 

föräldrar. Träpojken ger sig iväg och äter upp alla han möter tills han slutligen 

möter en gammal kvinna som skär upp träpojkens mage innan han hinner äta 

upp henne. Ut ur magen kommer alla som träpojken ätit upp under sin 

vandring och ut kommer även kvinnan och mannen som går hem igen. 

Tema: Kampen mellan gott och ont.  

Motiv: Längtan, barnlöshet, ångest, sorg. 

Budskap: Låt inte det onda ta över. 

 

Modern: Jag är inte längre rädd för mörkret av Tereza Sokolíček 

Fabel: Ett barn är mörkrädd och drömmer en natt om att en av hans leksaker 

blir levande. Leksaksnallen förklarar för barnet varför han inte är rädd för 

mörkret. Leksaksnallen berättar och visar barnet att det finns små ljuskänsliga 

varelser som arbetar i husen när det är mörkt och natt. De små varelserna 

reparerar glödlamporna på natten. De måste arbeta på natten så att de vuxna 

människorna inte trampar på dem. Barnet vaknar följande morgon och är botad 

från sin mörkrädsla. 

Tema: Rädsla. 

Motiv: Rädsla, Ensamhet. 

Budskap: Man behöver inte vara rädd för mörkret. 

 

Ryska 

Traditionell: Tranan och hägern av Okänd 

Fabel: En ensam trana och en ensam häger bor i varsitt hus. En dag befaller 

tranan hägern att gifta sig med henne. Hägern nekar. Han tycker inte att tranan 
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ser ut som han vill och hon inte har de egenskaper han ser efter. Han ser även 

en svårighet att försörja en till i hushållet. Efter besöket ångrar hägern sig. Han 

söker upp tranan för att fråga om giftermål. Tranan svarar nej. Hon tycker sig 

inte behöva hägern nu. Hägern skäms och går hem. Efter detta besök ångrar 

tranan sig. Hon söker upp hägern och frågar om giftermål. Hägern säger nej. På 

detta sätt fortsätter de att fråga varandra. De nekar och sedan ångra de sig. 

Detta pågår år efter år och de blir aldrig eniga om giftermål. 

Tema: Ensamhet. 

Motiv: Själviskhet, Svårfångad, Beslutsångest. 

Budskap: Ta chansen när den bjuds. 

 

Modern: Den lilla grisen och hans vänner av teamwork led by Natalia Gigina 

Fabel: En familj med grisar bor tillsammans. En mamma och tre bröder. Den 

yngste grisen är mycket liten jämfört med sina bröder. Han får inte leka 

tillsammans med dem.  Den lilla grisen försöker visa hur duktig han är inför 

bröderna men det hjälper inte. Den lilla grisen blir sur och otrevlig mot alla i sin 

omgivning. Han vill inte vara tillsammans med andra. En dag går han vilse och 

hittar inte vägen hem. Han blir ledsen. Den lilla grisen försöker fråga de han 

möter om hjälp. Ingen vill hjälpa honom. De tycker han varit så elak mot dem 

tidigare. Den lilla grisen inser att han varit elak. Han ber sina vänner om 

förlåtelse. De hjälper honom att hitta hem. Då kommer den lilla grisen ihåg att 

hans mor lärt honom att om man hjälper andra hjälper de dig. 

Tema: Ensamhet. 

Motiv: Dåligt självförtroende, Utanförskap, mobbing, Förlåtelse. 

Budskap: Om du hjälper andra hjälper de dig. 

 

5.1.5 Grekland – grekiska - armeniska 

Berättelserna från Grekland är skrivna på grekiska som officiellt språk och 

som invandrarspråk har Grekland valt att presentera armeniska. 

 

Traditionell: Erotokritos och Aretousa av Vitsentzos Kornaros 

Fabel: En kung och en drottning hade en dotter. Kungens rådgivare hade en 

son. Sonen kunde spela luta, sjunga och måla. En dag berättar rådgivarens son 

att han kär i prinsessan. Varje natt står han och spelar och sjunger utanför 

palatset. Rådgivarens son får rådet att sluta då kungen kan bli vred om han får 

veta. Därmed flyttar sonen från staden. Prinsessan saknar sångaren men även 

hon får rådet att glömma honom. Kungens rådgivare blir en dag sjuk och 

prinsessan besöker honom. Prinsessan ser en luta och en målning som 

föreställer henne själv. Hon hittar även sångtexterna. Hon tar med sig texterna 

och målningen. Rådgivarens som blir arg när han kommer hem och upptäcker 

att hans saker är borta. Prinsessan ger äpplen som tecken på kärlek till 
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rådgivarens son. Han blir glad men blir ombedd att vara försiktig. Kungen 

bjuder in alla prinsar för att hitta någon att gifta bort sin dotter till. Slutligen är 

det rådgivarens son som vinner tävlingen. De lovar att älska varandra. Kungen 

förbjuder dem att gifta sig. Han fängslar sin dotter och förvisar rådgivarens son 

från staden. När staden sedan blir belägrad räddas den av en okänd riddare. 

Kungen erbjuder riddaren sitt kungarike som tack. Räddaren är rådgivarens 

son som ber att få träffa prinsessan. De gifter sig och levde sedan lyckliga. 

Tema: Omöjlig kärlek. 

Motiv: Klasskillnader, längtan, trohet, envishet. 

Budskap: Trägen vinner.  

 

Modern: Karagiozis och den ekonomiska utvecklingen av Nikos Blazakis 

Fabel: En fattig man arbetar för att tjäna till livets uppehälle. En av mannens 

vänner vill hjälpa till. Han ger mannen råd om att övertala sin farbror att sälja 

skogsmark till ett fabriksbygge. Bygget kommer enligt vännen att ge ekonomisk 

utveckling till området. Mannen är tveksam men låter sig övertygas. Planerna 

går i fullbordan men folket i byn klagar. De kommer till mannen och anklagar 

honom för att ha tagit bort deras möjlighet till att vistas i naturen och andas ren 

luft. Även djuren blir sjuka. Mannen känner sig lurad. Han kommer på en idé. 

Idén är att tillsammans med folket i byn återköpa marken och göra den till 

något positiv som utvecklar området i samklang med det som folket vill. 

Tema: Sökande efter lycka.  

Motiv: Framtidsdrömmar, Drömmen att bli ärad, Inse konsekvenser. 

Budskap: Guld är inte allt som glimmar. 

 

Armeniska 

Traditionell: Den dåraktige mannen av teamwork led by Mary Baritaki 

Fabel: En man som tycker sig ha otur frågar Gud hur han ska bli lycklig. På sin 

väg för att hitta Gud möter han en varg som ber honom fråga Gud hur han ska 

göra för att inte vara hungrig. Sedan möter han en ung kvinna som ber honom 

fråga Gud hur hon ska bli lycklig. Slutligen träffar han ett träd som ber honom 

fråga Gud hur han ska bli grön igen. Mannen kommer fram till Gud och får till 

svar på sin fråga att han kommer att bli rik, få tur och hitta lyckan. Mannen 

frågar även Gud de frågor som de han mött under vägen bett honom fråga. Gud 

berättar för mannen hur de ska göra för att få det som de bett om. Mannen går 

tillbaka och på vägen talar han om vad Gud hade sagt att trädet och kvinnan 

ska göra för att få sin grönska och sin lycka. Mannen har dock inte tid att hjälpa 

dem. När han slutligen möter vargen och ger honom svaret ifrån Gud på dennes 

fråga blir mannen uppäten då han inte förstått att hans lycka hade funnits i att 

hjälpa trädet och kvinnan. Vargens svar från Gud var att han skulle fortsätta 

vara hungrig tills han träffade en dåraktig man. 
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Tema: Sökande efter lycka. 

Motiv: Fattigdom, Ensamhet, själviskhet. 

Budskap: Tillsammans är vi starka. 

 

Modern: Det viktigaste arbetet av teamwork led by Mary Baritaki 

Fabel: I byn fanns ett vackert hus som alla beundrade. En byggmästare, en 

trädgårdsmästare och en städare arbetade tillsammans med huset. De börjar 

gräla om vems arbete som är viktigast. Husägaren ber dem att arbeta med ett 

område i taget i en månad. Under den första månaden arbetade de med 

byggmästarens uppgifter. Under den tiden förföll trädgården och huset var 

stökigt och smutsigt. Den andra månaden arbetade de med trädgården. Under 

den tiden förföll huset och det förblev stökigt och smutsigt. Den tredje månaden 

arbetade de alla med att städa. Under den tiden fortsatte huset förfalla och även 

trädgården började växa igen. Slutligen frågar husägaren om de förstått vilket 

arbete som är viktigast och de tre arbetarna är enig om att varje insats är viktig 

på sitt sätt. 

Tema: Själviskhet. 

Motiv: självförtroende, samarbete. 

Budskap: Tillsammans är vi starka.  

 

5.1.6 Turkiet – turkiska – arabiska 

Berättelserna från Turkiet är skrivna på turkiska som officiellt språk och som 

invandrarspråk har Turkiet valt att presentera arabiska som talas i Syrien. 

 

Traditionell: Skalle-Per och kejsarens dotter av Okänd 

Fabel: En pojke föddes hårlös. Pojken växte upp och blev mycket intelligent. 

Han hjälpte ofta sina vänner med att lösa problem eller svåra situationer som 

de hamnade i. En dag hör den hårlösa mannen ett meddelande från kungen. 

Den som vinner en tävling kungen anordnar får gifta sig med prinsessan. 

Mannens mor tror inte att prinsessan skulle vilja gifta sig med en hårlös man. 

Mamman klarar inte att säga detta till sin son. Den hårlöse mannen ger sig iväg 

till palatset. Där möter han många andra som kommit för att tävla. Många är 

rika och framstående herrar från hovet. Den hårlöse mannen ser prinsessan. 

Han blir kär. Tävlingen visar sig vara en frågetävling. Detta gläder den hårlöse 

mannen. De andra deltagarna i tävlingen blir besvikna. De hade hoppats på en 

tävling där kroppslig styrka behövdes. Kungen ställer svåra frågor till de 

tävlande. Den ende som kan svara är den hårlöse mannen. Kungen är inte glad. 

Prinsessan blir imponerad av den hårlöse mannens intelligens. Prinsessan gifter 

sig gärna med den hårlöse mannen. De lever lyckliga i alla sina dagar. 

Tema: Omöjlig kärlek. 

Motiv: Klasskillnader, Inte vara dömande, Tro på sig själv. 
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Budskap: Det är insidan som räknas. 

 

Modern: Ahmet och myran av Halil İbrahim Halaçoğlu 

Fabel: En ung pojke har hatar insekter, särskilt myror. Pojkens pappa vet inte 

om att pojken hatar insekter. Pappan är ofta på affärsresa. När pappan är 

hemma sover han eller tittar på sin dator.  Pojkens mamma har försökt hjälpa 

pojken att sluta hata insekter. Ingenting har hjälpt. En dag möter pojken en 

myra. Pojken skriker av rädsla. De vuxna i hans närhet försöker förklara för 

honom att han inte behöver vara rädd för insekter. De hittar inga myror hos 

pojken. De vuxna lämnar rummet. Pojken känner sig ensam och längtar efter 

sin pappa som inte är hemma. Pojken hör hur myran börjar prata med honom. 

Myran saknar också sin pappa. Myrpappan har rest iväg för att hitta ett nytt 

boende åt familjen. De kan inte leva kvar på platsen där de bor. Människorna 

har byggt hus där det förr varit en trädgård. Pojken är först avvisande mot 

myran. Efter att ha hört myrans berättelse ger pojken några smulor av sin kaka 

till myran. De två börjar prata. Pojken ber om förlåtelse. Han lovar att lämna 

mat på fönsterkarmen åt myrorna så att de kan bo kvar. Då kan myrans pappa 

kan komma hem igen och inte behöva lämna dem igen. Pojken gråter då han 

tänker på att hans egen pappa inte kan komma hem och stanna med dem.  

Tema: Ensamhet. 

Motiv: Övergivenhet, Rädsla, Sorg, Längtan.  

Budskap: Vi är inte ensamma. 

 

Arabiska 

Traditionell: Den lögnaktige herden av team led by İnana Abdelli 

Fabel: En fåraherde spelar byborna ett spratt. Han ropar att vargen kommer för 

att attackera hans fårflock. Byborna kommer till undsättning. De blir arga och 

besvikna när finner att fåraherden lurat dem. Herden är road av sitt spratt. 

Herden lurar byborna en gång till på samma sätt. Byborna kommer än en gång 

till undsättning. De blir mycket arga och besvikna igen på herden. En dag 

kommer vargen för att ta fåren. Herden ropar på hjälp. Byborna kommer inte 

till undsättning den gången. De tror att det är ett nytt skämt. Vargen äter upp 

hela fårflocken.  

Tema: Själviskhet. 

Motiv: Egen vinning, Uttråkad, uppmärksamhet, road på andras bekostnad. 

Budskap: Ingen tror en lögnare även när den talar sanning. 

 

Modern: Rådjursflocken av team led by İnana Abdelli 

Fabel: En flock rådjur betade i skogen tillsammans. Rådjurskalvarna var 

tillsammans med sina mammor. Kalvarna blev varande för den snabba vargen. 

De ombads vara nära flocken. En kalv som själv var mycket snabb tyckte att 
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hans egen snabbhet kunde skydda honom mot vargen. Han sprang och lekte 

långt borta från flocken. Vargen kom och började jaga den lilla kalven. Kalven 

klarade inte att springa fortare än vargen. Precis innan vargen kommer ikapp 

kalven dyker kalvens flock upp. Vargen vänder om. Den vet att den inte kan 

anfalla en hel flock. 

Tema: Själviskhet. 

Motiv: Egen vinning, Kollektivism.  

Budskap: Tillsammans är vi starka. 
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6 Analys och diskussion 

Nedan följer en komparativ analys och diskussion av resultatet som redovisats 

i avsnittet ovan. Först i analysen lyfts likheter och skillnader i tema och motiv 

fram mellan de olika berättelserna. Sedan bearbetas likheter och skillnader 

mellan de traditionella och moderna berättelserna. Efter det lyfts de skillnader 

och likheter som uppmärksammats mellan de officiella språken och 

invandrarspråken. 

6.1 Komparativ analys av tema och motiv i berättelserna 

Tema är som tidigare beskrivits berättelsens huvudmotiv eller ämne. Alla 

texterna har som förväntat både tema och motiv då alla texter försöker 

kommunicerar någonting till läsaren.  Ett av målen med MultiLib är att främja 

socialinkludering vilket antyder att berättelserna som valts ut ska förmedla 

någonting till de som läser dem.  

Det är två berättelser från tolv olika språk som analyserats och ser man till det 

teman som är mest representerade bland berättelserna är det ensamhet, 

själviskhet och sökande. Efter dessa teman kommer kampen mellan gott och 

ont. Vidare i denna analys kommer jag att undersöka och analysera hur dessa 

fyra teman gestaltas genom motiven och vilket budskap de ger till läsaren. 

 

6.1.1 Ensamhet 

Under år 2013 var den tydligaste trenden av teman inom barnlitteratur enlig Sbi 

(2014:5) ensamhet. Detta tema är även ett genomgående tema i de analyserade 

berättelserna. Ensamhet kan egentligen tolkas in i nästan alla berättelser i och 

med att ensamhet kan gestaltas på många olika sätt och i olika sammanhang. 

Jag utgår i min analys ifrån de berättelser som tydligast visar ett ensamhetstema. 

I den traditionella ryska berättelsen om tranan och hägern gestaltas ensamheten 

genom att man inte vill vara ensam utan man tror att lyckan ligger i att dela sitt 

liv med någon. Tranan och hägern i berättelsen bor båda på varsitt håll och 

känner sig ensamma. Detta visar sig bl.a. genom det vi får veta om tranan i 

texten. ”En dag när tranan var särskilt ledsen över att bo ensam bestämde han 

sig för att gifta sig.”. Känslan av ensamhet driver tranan till hägern. Hägern 

svarar nej men kommer sedan på att han inte heller vill vara ensam. Dessa fåglar 

i berättelsen kommer aldrig till enighet och tar man i betraktning att det är 

invandrarspråket ryska som bidragit med denna berättelse så kan man ana att 

det skulle kunna gestalta det delade och utspridda gamla Sovjetunionen. Att 

vilja vara tillsammans men ändå inte stå ut med varandra. Sbi (2014:6) beskriver 

hur ensamhet och utanförskap är besläktat med varandra och kan vara både 

självvalt och ofrivilligt. Detta tycker jag man kan se när man läser och studerar 
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hur tranan och hägerns ensamhet är både självvald och ofrivillig på samma 

gång. 

Det som dock är det stora motivet till ensamheten i berättelserna i projektet är 

övergivenhet. I den moderna engelska berättelsen om hängmattan leker pojken 

med sin mammas telefon medan mamman gör andra saker vilket kan tyda på 

att han på ett sätt är övergiven. I den moderna kreolspråks berättelsen om Ti 

Pan är det drottningen som känner sig övergiven av sin man i och med att han 

väljer att spela kort med sina vänner i stället för att vara hemma med sin fru. I 

den moderna turkiska berättelsen om pojken och myran kan man tolka fram att 

pojken känner sig övergiven av sin pappa. Pojken är rädd för insekter med det 

är något som pappan inte vet om i och med att han inte är hemma så ofta och 

när han är hemma engagerar han sig inte i sin son. Detta visar sig i texten när 

vi får följande information om pappan: ”Han är nästan alltid på affärsresa och 

när han inte är det så sover han på soffan eller tittar på sin dataskärm med halvt 

stängda ögon.”. I dessa fall som ovan beskrivits är ensamheten in självvald utan 

de känner sig övergivna på något sätt. Sbi (2014:6) skriver i rapporten för 

utgivningsåret 2013 att en känsla av ensamhet kan upplevas i barnens vardag 

när de känner sig svikna av de vuxna i deras närhet när de t.ex. är så upptagna 

av sig själv eller sina arbeten. Detta visar sig i den litteratur som givits ut under 

år 2013 och är även ett tema som finns med bland berättelserna i MultiLib. 

MultiLibs syfte att främja social inkludering är främst tänkt för 

skolverksamheten men det visar sig även i berättelserna att det kan handla om 

situationen i hemmen också. I de tre berättelserna som beskrivits i stycket ovan 

är ensamheten kopplad till att de känner sig övergivna av vuxna människor i 

den mer privata zonen. Social inkludering kan inte begränsas till en viss 

verksamhet utan den bör vara en del av själva livet. 

I den moderna ryska berättelsen om den lilla grisen och hans vänner väljer den 

lilla grisen att sluta vara med sina vänner. Detta är dock inte ett helt 

okomplicerat val i och med att den lilla grisen känner sig övergiven av sina 

bröder. Hans tillsynes självvalda ensamhet är egentligen en följd av känslan av 

övergivenhet. Övergivenhet och saknad ligger nära varandra och därmed finns 

saknaden av något med som ett motiv i berättelserna som har temat ensamhet.  

 

6.1.2 Själviskhet 

Egen vinning är det mest utmärkande motivet när det gäller temat själviskhet i 

berättelserna. I den traditionella berättelsen på kurdiska om räven och storken 

vill räven äta upp även storkens soppa och serverar därför soppan i skålar. 

Detta leder till att räven kan utföra sin plan att äta upp all soppa. I den 

traditionella tibetanska berättelsen om storkarna och sköldpaddan vill 

sköldpaddan ensam ha ära för sin idé om hur han ska kunna flyga tillsammans 

med storkarna. Den lögnaktige herden i den traditionella berättelsen på 
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arabiska roar sig genom att lura de andra byborna att vargen anfaller fårflocken 

och sätter därmed sin egen lystnad framför respekten för sina medmänniskor. 

I den moderna arabiska berättelsen vill den lilla rådjurskalven göra som han 

själv vill även om hans mamma varnar honom för vargen. Den lilla 

rådjurskalven sätter sin egen frihet framför att visa respekt för sin flock. Det är 

sedan rådjursflocken som måste rädda honom från vargen. Det finns en tydlig 

tråd i de ovan beskrivna berättelserna med temat själviskhet som visar att 

själviskheten bottnar i egen vinning av något slag. 

Det som skiljer ut sig bland de berättelser med tema själviskhet är den moderna 

armeniska berättelsen om det viktigaste arbetet där byggmästaren, 

trädgårdsmästaren och städare arbetade med samma hus. I den berättelsen är 

motivet till själviskheten inte direkt egen vinning utan det handlar mer om att 

inte se och värdesätta andras egenskaper. Visst finns det signaler om att dessa 

arbetare vill ha äran själv för husets prakt men det är ändå inte dominerande 

tycker jag. 

Budskapet i tre av de fem berättelserna med temat själviskhet har ett klart 

budskap att vi är starka tillsammans. De andra två berättelsernas budskap är 

mera vinklat mot att man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad. 

I den turkiska traditionella berättelsen om den lögnaktige fåraherden finns 

budskapet att ingen tror en lögnare även om den talar sanning. I den 

traditionella kurdiska berättelsen om räven och storken handlar budskapet om 

att behandla andra som du själv vill bli behandlad men i båda fallen bottnar det 

främst i egen vinning. Budskapet att behandla andra som man själv vill bli 

behandlad kan dock kopplas till att vi tillsammans är starka då detta bygger på 

respekt för varandra. 

I de berättelser som har temat själviskhet finns det ett tydligt moraliskt budskap 

till läsaren vilket Nikolajeva (2017:89) kallar för ett explicit tema. Författaren 

belyser även att barnlitteraturen är med och gör oss till de människor vi är och 

att det formar oss till demokratiska medborgare i samhället. Projektet MultiLibs 

mål och syfte är att främja tanken att vi tillsammans är starka och för att nå det 

målet måste det finnas social inkludering och kulturell medvetenhet hos 

medborgarna. Att barnlitteraturen är med fostrar och formar det är nog de 

flesta eniga om och Boglind & Nordenstam (2010:19ff) belyser att t.ex. fabler har 

funnits i flera delar av världen sen långt tillbaka i tiden och de har varit verktyg 

för att fostra och forma människor. Till en början var sagor och fabler till för de 

vuxna men kom sedan att ses som ett bra verktyg att forma och uppfostra 

barnen med också.  

Bettelheim (1979:33) menar att sagans största betydelse inte ligger i att fostra 

och ge lärdomar utan författaren menar att sagan är terapeutisk. Med det menar 

författaren att barnet som läser sagan kan genom sagan få hjälp att lösa inre 

konflikter som barnet har vid just den tidpunkten i livet. Det är först och främst 

inte den yttre världen som behandlas i sagor utan det som händer i vårt inre. 
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Dessa tankar som Bettelheim har stämmer ganska bra in på hur barnlitteraturen 

fungerar när den menas vara pedagogisk och lärande. MultiLib vill genom sitt 

projekt förändra och utveckla barns inre förmågor att inkludera och utveckla 

kulturell medvetenhet. Temat själviskhet är definitivt ett ämne som behandlar 

olika inre konflikter som vi kan möta i livet och som är viktiga att bearbeta om 

vi ska kunna leva som demokratiska inkluderande medborgare i samhället. 

 

6.1.3 Sökande 

Sökandet är enligt Nikolajeva (2017:89) ett mycket vanligt tema och motiv i 

barnlitteratur och det behöver inte endast handla om sökande efter saker och 

personer utan även identitet och svar på livsfrågor. I de analyserade 

berättelserna är motiven till sökandet förknippat med fattigdom, ensamhet och 

längtan efter lycka. 

I den traditionella berättelsen på armeniska söker den dåraktige mannen efter 

lycka då han tror att hans fattigdom beror på hans otur. Texten beskriver detta 

på följande sätt: ”Han var väldigt fattig, trots att han jobbade hårt. En dag 

bestämde han sig för att hitta Gud och fråga honom hur han skulle kunna bli 

av med sin dåliga tur.”. Mannen i berättelsen vänder sig till Gud för att få svaret 

vilket kan tyda på att det egentligen är ett sökande efter svar på existentiella 

frågor som är motivet. Detta är även det motiv som visar sig i flera av de andra 

berättelserna där man vill ha svar på stora livsfrågor. T.ex. i den moderna 

kurdiska berättelsen om fjärilens färger där frågan ställs hur fjärilar får sina 

färger vilket kan tyda på frågor om varför vi människor är olika. I den 

franska/belgiska berättelsen ställs frågan varför färgen grön är grön och detta 

kan liknas med temat och motivet i den kurdiska moderna berättelsen om 

fjärilens färger.  

Det som utmärker sig lite extra i sökandet är den tibetanska berättelsen som 

försöker ge svar på vad som händer efter döden. Choden i berättelsen beskrivs 

som en harmonisk, naturnära flicka som växer upp och lever ett tacksamt liv. 

När Choden dör gammal får hon i berättelsen möjlighet att välja om hon vill 

återfödas eller bli ett med universum. Choden vill återfödas och får välja var 

och hos vem hon vill återfödas och hon ställer då frågan till någon som kan 

liknas med Gud: ” - Jag vill gärna födas på nytt och leva ett annat liv… men hur 

ska jag kunna välja var någonstans och med vem, svarade hon.”. Den tibetanska 

berättelsen försöker ge svar på att livet inte har någon början och inget slut och 

att vi genom att leva ett naturnära och omtänksamt liv med tacksamhet väljer 

det i nästa liv också. 

Astrid Lindgrens böcker Mio min Mio och Bröderna Lejonhjärta har även de temat 

sökande som tar med huvudpersonerna bortom denna värld för att söka svar. 

Bettelheim (1979:11ff) betonar att barn genom speciellt sagor får möjlighet att 

gripa an de stora frågorna i livet som kan vara svåra att hantera. Genom sagor 
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och berättelser kan barnen bearbeta olika känslor. MultiLib vill genom sitt 

projekt främja social inkludering och då är det viktigt att det ges utrymme att 

bearbeta stora frågor i livet både gemensamt och enskilt. Vi bär alla på olika 

erfarenheter och frågor och våra olikheter måste få finnas med även när vi 

inkluderas i ett annat sammanhang. 

Sbi (2015:5ff) lyfter fram hemligheter som en trend bland teman under år 2014. 

Jag har inte funnit detta tema i min analys av MultiLibs berättelser men jag kan 

se en koppling mellan hemligheter och sökande. Hemligheter kan ha två sidor 

i och med att du kan ha en hemlighet som bara du och kanske någon annan vet 

om eller så söker du efter en hemlighet som du vet att finns men som du inte 

vet vad det är för något, ett slags mysterium. Ser man på hemligheter utifrån 

detta perspektiv kan sökandet relateras till temat hemligheter där man söker 

efter svar på frågor. 

 

6.1.4 Kampen mellan gott och ont 

Kampen mellan gott och ont är även det ett vanligt förekommande tema i 

barnlitteratur enligt Nikolajeva (2017:90). Tre av de analyserade berättelserna 

har motivet kampen mellan de goda och onda. Budskapet hos de tre texterna är 

att det goda är starkast. I den traditionella franska/belgiska berättelsen gestaltas 

kampen mellan det goda och onda genom religion. I detta fall mellan djävulen 

och Kristus och temat är tydligt. De andra två berättelsernas tema är inte lika 

öppna.  

Ett av motiven i den kreolspråk/haitiska berättelsen är den elaka styvmodern 

men jag anser att man kan utläsa kampen mellan det goda och onda i flickans 

kamp mot sin styvmoder genom de ord som flickan säger: ” "Vad gör du i 

apelsinträdet? Du har orsakat mig så mycket lidande och nu är du i mitt 

apelsinträd och äter mina apelsiner!”” vidare sjunger flickan vid 

trädet: ”Styvmor är inte mamma, hör du mig? Styvmor är inte pappa, hör du mig?” 

Flickan är förtvivlad och kämpar för att övervinna det onda som hon upplever 

med sin styvmoder. Flickan hämtar sin styrka vid mammans grav och mamman 

och pappan är det goda och styvmodern det onda. 

Kampen mellan gott och ont som gestaltas av sorg och saknad kan alltså 

återfinnas i berättelsen om flickan och apelsinträdet. Sorg och saknad i en 

människa kan ge starka känslor som om de får övertaget kan upplevas som det 

onda. Speciellt i berättelsen om flickan och apelsinträdet kan man ana hur 

flickan verkligen försöker bekämpa det onda med det goda. Flickan bjuder sin 

elaka styvmor på apelsiner från det träd som hon själv planterat vid moderns 

grav. Styvmoderns elakheter fortsätter ändå tills slutligen flickans träd och det 

goda växer sig så stort att styvmodern försvinner för gott.   

I den traditionella tjeckiska berättelsen om Lillstubben ligger temat kanske 

ännu mer dolt och kan säkert tolkas på olika sätt. Min tolkning av berättelsen 
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om Lillstubben är kampen mellan det onda och goda. Barnlösheten hos paret är 

det onda som mer eller mindre slukar allt gott som kommer i dess väg. I grund 

och botten kan det vara sorgen över att inte ha något barn som gestaltar det 

onda. Det goda som finns runt paret utsätts för stora prövningar när det onda 

rusar fram. Det ondas färd slutar hastigt när den gamla kvinnan förstår vad 

som är på gång och hon hjälper paret och även de andra att komma ur sitt 

elände.  

Bettelheim (1979:14f) anser att framställningen av det goda och onda i sagorna 

förmedlar budskapet att vi inte slipper undan det hårda striderna i livet. 

Författaren menar att det är viktigt för barnen att möta detta i berättelser som 

de läser och lyssnar till i och med att livet innehåller både glädje och sorg som 

behöver bearbetas. Sbi (2016:5ff) skriver i sin rapport för utgivningsåret 2015 att 

trenden i tema och motiv det året är våld och elakheter. Detta menar de kan 

tyda på att vi behöver få starka linjer mellan gott och ont för att utveckla empati 

hos barnen. Det onda behöver inte alltid gestaltas av en ond person utan det 

kan vara andra onda ting som vi sliter med i livet. 

6.2 Traditionella och moderna berättelser 

De två mest framträdande temana i berättelserna i MultiLib är ensamhet och 

själviskhet vilket beskrivits i stycket ovanför. Delar man upp berättelserna i 

traditionella berättelser och moderna berättelser (bilaga 1 & 2) finns det en 

tydlig skillnad mellan vilka teman och motiv som är dominerande. I de 

traditionella berättelserna är själviskhet dominerande och i de moderna är 

ensamhet det tema som förekommer mest. Det utmärkande motivet för 

själviskheten är som jag tidigare beskrivit egen vinning medans budskapet i 

texterna handlar om att vi tillsammans är starka och att själviskhet inte lönar 

sig. Enligt Edström (1980:60) är barnlitteratur ofta präglad av den rådande 

samhällssynen och ser vi tillbaka i historien så vet vi att samhället tidigare varit 

mer kollektivt och vikten av att arbeta tillsammans varit stark. Det skulle vara 

fel att säga att samhället inte tycker lika i dag men vi kan dock se att 

utvecklingen i samhället har gått från kollektivism till individualism. Denna 

utveckling skulle kunna vara en förklaring till det resultat som min studie visat 

att själviskheten med budskapet om att vi tillsammans är starka dominerar de 

traditionella berättelserna och till viss mån gestaltar och förespråkar 

kollektivism.  

MultiLib vill genom sitt projekt främja social inkludering och det handlar om 

att alla individer ska få möjlighet att inkluderas på lika villkor. Genom att olika 

individer med olika erfarenheter och egenskaper är tillsammans utvecklas en 

kulturell och språklig medvetenhet som även det är ett av syftena med 

MultiLibs projekt. Detta kan tyda på att individualism och kollektivism kan 

fungera tillsammans om man låter individerna få möjlighet att arbeta 
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tillsammans utifrån sina förutsättningar. Jag tror att detta är något som 

MultiLib försöker förmedla genom sina berättelser. 

De traditionella berättelserna liknar i mycket sagor och fabler och enligt 

Bettelheim (1979:11ff) har sagor ett fostrande syfte. Även Nikolajeva (2017:91ff) 

belyser barnlitteraturens fokus på att lyfta fram det som är relevant för barnen. 

Barnlitteraturen behandlar de ämnen som är aktuella och viktiga för barn och 

på det sättet blir det en slags fostran igenom litteraturen. Man kan dock ställa 

sig frågan om det verkligen är det som barnen tycker är relevant som tas upp i 

litteraturen eller om det är det som de vuxna tycker är relevant för barnen. I och 

med att litteraturen ofta anses ha en pedagogisk roll så blir nog svaret på den 

frågan att det är de vuxna som bestämmer vad som är relevant att ta upp. Barn 

burkar inte vara så bra på att uppfostra sig själv. 

Temat ensamhet som dominerar de moderna sagorna skulle kunna vara en 

gestaltning av individualismen som i stort präglar vårt samhälle. Detta är något 

som Sbi (2014:5) tar upp i sin rapport över utgivningen år 2013 då trenden bland 

temana är ensamhet. Motiven bakom ensamheten är främst övergivenhet som 

inte är självvald utan en följd utav att man blivit lämnad. Tar man i betraktning 

det senaste årens larm om stressade föräldrar, olika beroenden och människor 

som flytt från sina hemländer kan de ge indikationer på att temat ensamhet kan 

vara ett dagsaktuellt tema som behandlas i berättelserna. Boglind & 

Nordenstam (2010:232) belyser att speciellt realistiska berättelser försöker 

gestalta verkligheten och därmed förändras innehållet i litteraturen och olika 

trender visar sig vilket även Sbi visar i sina årliga rapporter i bokprovningen. 

Bettelheim (1979:11ff) menar att sagorna hjälper barnen att bearbeta 

livsproblem och detta är något jag menar att man till viss del kan överföra att 

gälla all barnlitteratur. Nikolajeva (2017:91ff) beskriver hur barnlitteraturen 

motsvarar vuxenlitteraturens vilja och intention att bearbeta relevanta ämnen 

men på barnen nivå. 

En intressant skillnad mellan de traditionella och moderna berättelserna är att 

skärmar av olika slag finns med i det moderna berättelserna. Med skärmar 

menar jag datorskärmen som man i den moderna svenska berättelsen om 

rymdvarelsen Doris dras in i eller datorskärmen som pappan i den turkiska 

moderna berättelsen om Ahmet och myran tittar på så han inte engagerar sig i 

sin son. I den engelska moderna berättelsen om hängmattan leker pojken med 

sin mammas mobil medan mamman gör annat. Digitala skärmar finns inte med 

i de traditionella berättelserna men det har nog en naturlig förklaring i och med 

att dessa berättelser troligen är skrivna före den digitala vågen som vi upplevt 

de senaste åren. Sbi (2018:9) visar i sin rapport att trenden för barnlitteraturen 

under år 2017 handlade mycket om samtiden och Sbi ger i rapporten exempel 

på teman som handlar om det digitala samhället. Skärmar är en del av vårt 

digitala samhälle och det är tydligt att det är ett tema som även lyft fram i 

MultiLibs moderna berättelser.  
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Om vi återvänder till tanken om vad som är relevant för barnen utifrån barnens 

perspektiv eller från de vuxnas perspektiv är det intressant att se hur 

berättelserna skildrar dessa skärmar. Den moderna svenska berättelsen är en 

ren elevtext och där är skärmen ett skydd för dem när de är rädda för 

rymdvarelsen och sedan av en olyckshändelse dras de in i spelet. Detta tycker 

jag visar ett barnperspektiv på hur de dras in i spelet utan att själva vilja det 

men de bara blir så. I de två andra berättelserna som innehåller skärmar är 

skärmen mer ett tidsfördriv som tar bort koncentrationen från annat. Jag tycker 

det är tydligt att det är någon vuxen som har skrivit dessa berättelser och som 

vill förmedla ett budskap om att tiden bakom skärmen tar upplevelser ifrån oss. 

Dessa berättelser har ett fostrande syfte medans elevernas egen berättelse om 

Doris inte försöker fostra på samma sätt. 

Likheterna i dessa skärmberättelser är dock att skärmen är ett slags skydd för 

att inte möta det som händer runt omkring. Datorskärmen skyddar mot 

rymdvarelsen. Pappan gömmer sig bakom datorskärmen för att inte visa sin 

trötthet och pojken får leka med sin mammas telefon för att inte komma ihåg 

att han egentligen är övergiven medan hon gör annat. De moderna 

berättelserna tar därmed upp ett högaktuellt tema som kan ses från olika 

perspektiv och som har koppling till barnens vardag. 

När temat samtiden kommer upp bland de moderna berättelserna är det även 

intressant att titta lite extra på den moderna grekiska berättelsen om Karagiozis 

och den ekonomiska utvecklingen. Bara av att se på berättelsens titel förstår vi att 

den handlar om något som är högaktuellt i Grekland nämligen den ekonomiska 

utvecklingen. Sbi (2017:9) skriver att politiska frågor ofta kommer upp i 

litteraturen under år 2017 och det kan tydligt ses i den moderna berättelsen från 

Grekland.  

Sbi undersöker den svenska utgivningen av barnlitteratur men jag anser att min 

studie visar att dessa trender inte endast håller sig inom landet Sveriges gränser 

utan barnlitteraturens uppbyggnad och innehåll liknar varandra i Europa även 

om de behandlar olika ämnen. 

6.3 Officiella språken och invandrarspråken. 

Temana ensamhet och själviskhet dominerar berättelserna i stort. Temat 

själviskhet präglar de traditionella berättelserna medan ensamheten präglar de 

moderna. Delar man upp berättelserna i officiella språk och invandrarspråk kan 

ytterligare ett perspektiv utläsas vad gäller likheter och skillnader av teman och 

motiv. 

Temana är relativt utspridda om man jämför temana mellan de officiella 

språken och invandrarspråken. Det finns dock ett tema som utmärker sig på 

flera sätt och det är temat själviskhet. Temat själviskhet förekommer utifrån min 

analys endast i berättelserna på invandrarspråken och inte på de officiella 



36 
 

språken. Själviskhet kan i vissa berättelser ligga som ett motiv men utifrån min 

tolkning av berättelserna på de officiella språken finns inte själviskheten tydligt 

framskriven. Tittar man på den moderna grekiska berättelsen om Karagiozis 

och den ekonomiska utvecklingen som tillhör de officiella språken kan man ana 

lite själviskhet. Detta gestaltas när de i berättelsen pratar om hur de själva skulle 

gynnas om industrin fick byggas i området och hur de skulle bli ärade. Trots att 

detta finns med i berättelsen är det ändå framtidsdrömmar och sökande efter 

lycka som dominerar och väger mer och gör så att själviskheteten inte blir det 

drivande motivet utan det finns en dröm som i slutet förväntas gynna hela 

samhället.  

En annan skymt av själviskhet som skulle kunna tolkas in i de officiella språken 

kan vara den traditionella tjeckiska berättelsen om Lillstubben där han äter upp 

alla han möter. Lillstubbens beteende är enormt själviskt men jag anser att det 

inte är det som är själva budskapet i berättelsen utan det handlar mer om 

kampen mellan gott och ont förknippat med sorg och saknad vilket jag beskrivit 

tidigare i texten. Min tolkning och analys pekar på att temat själviskhet inte 

tydligt förekommer i berättelserna på de officiella språken.  

Bland berättelserna på invandrarspråken är det däremot temat själviskhet med 

budskapet att vi tillsammans är starka som dominerar. Fem av tolv berättelser 

har enligt min tolkning temat själviskhet. Dominansen av temat själviskhet och 

dess varning för detta skulle kunna vara en signal om att försöka hålla ihop i 

det nya landet. Att det är tillsammans vi är starka. Det skulle även kunna vara 

ett budskap till samhället att det inte har någon betydelse var ifrån vi kommer 

utan det är ändå tillsammans som vi är starka. Genom att arbeta tillsammans 

kommer vi automatiskt att arbeta för varandras bästa och inte endast se efter 

vår egen vinning i saker vi gör.  

Det mest förekommande tema bland de officiella språken är temat omöjlig 

kärlek där motivet främst bygger på klasskillnader. Detta tema finns inte 

representerat bland invandrarspråken. Det är intressant tycker jag i och med att 

invandringen de senaste åren har skapat debatt om klasskillnader i samhället. 

Budskapen i dessa berättelser med temat omöjlig kärlek är att man inte ska 

döma i förväg utan det är insidans som räknas och vi vinner om vi håller ut. 

Min tolkning är att man genom dessa berättelser försöker sända ut budskapet 

att det inte bör finnas klasskillnader i samhället och detta stämmer bra överens 

med MultiLibs syfte om att främja social inkludering. Den engelska 

traditionella berättelsen handlar om den sorgfrie prinsen som när han efter sin 

död blir staty på stadens torg och för första gång ser folkets fattigdom och nöd. 

Detta gestaltar omöjlig kärlek och klasskillnader. På grund av att prinsen inte 

känner till världen utanför slottet har han heller inte kunnat älska den eller de 

som lever i den. Prinsen fylls av medlidande när har förstår att det har funnits 

två världar som inte mött varandra. Prinsens upplevelse gör att han nu försöker 

hjälpa folket och till sin hjälp har han den olyckliga svalan.  
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Den traditionella grekiska berättelsen handlar om den unge mannen som blir 

förälskad i prinsessan. Kungen godtar inte denna kärlek utan förvisar mannen 

från staden och fängslar sin dotter. Det slutar med att mannen återkommer till 

staden och räddar den från att bli ockuperad och på så sätt vinner han tillbaka 

prinsessan och de kan leva tillsammans. Detta skulle kunna tyda på en rädsla 

för att blanda olika klasser och kulturer men som i berättelsen bekämpas och 

visas vara möjlig att genomföra.  

Den traditionella grekiska berättelsen liknar den traditionella turkiska 

berättelsen som handlar om den flintskallige pojken/mannen som också 

bestämmer sig för att försöka vinna prinsessan. Även i denna berättelse är 

kungen emot en sådan blandning av klass och kultur. Budskapet i berättelsen 

är dock att det är insidan som räknas och inte var vi kommer ifrån för bakgrund. 

Dessa två berättelser handlar om omöjlig kärlek som har sitt motiv i 

klasskillnader men som signalerar att trägen vinner om man håller ut och tror 

på sin sak.  

Sbi (2014:5) skriver att trenden under år 2013 är ensamhet. De poängterar att 

det inte handlar om att ensam är stark utan det ger signaler om socialt 

utanförskap som måste bekämpas. Sbi menar att samhällsdebatten handlat om 

utanförskap under utgivningsåret 2013. Under utgivningsår 2016 (Sbi 2017:6ff) 

var normer och inkludering trenden bland temana där litteraturen var 

normbrytande och främjade inkludering på lika villkor. MultiLibs berättelser 

som har temat omöjlig kärlek försöker även de sända ut budskapet att vi ska 

inkluderas på lika villkor och att klasskillnader måste bekämpas. 

Invandrarspråkens berättelser domineras temat själviskhet. Detta tema 

återfinns inte ibland de officiella språkens berättelser. Samtidigt återfinns inte 

temat om omöjlig kärlek bland invandrarspråkens berättelser men det finns 

med bland de officiella språken. Temat själviskhet med det tydliga motivet egen 

vinning och budskapet att vi tillsammans är starka och temat omöjlig kärlek 

med motivet klasskillnader och budskapet att man vinner om man håller ut har 

något gemensamt anser jag. Ur temat omöjlig kärlek kan man tolka ett budskap 

om att vi tillsammans kan skapa en god framtid. Det är kanske inte så tydligt 

kopplat till att vi ska arbeta tillsammans för att nå dit men det ger ändå budet 

att vårt ursprung inte spelar någon roll utan vi blir lyckliga när vi får vara 

tillsammans på lika villkor och detta är ett av det budskap jag tror projektet 

MultiLib vill framhålla. 
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7 Slutsats och förslag till fortsatt forskning 

Detta arbete visar att det finns likheter och skillnader mellan berättelser som 

kommer från olika länder och språk. Studien visar även att likheter och 

skillnader finns mellan berättelser som är mer traditionella och skrivna förr i 

tiden och de som är moderna och nyskrivna. I detta arbete har ytterligare ett 

perspektiv lyfts fram och det är likheter och skillnader mellan berättelserna på 

de officiella språken och invandrarspråken. Studien visar tydligt och styrker det 

som Nikolajeva (2017:91ff) belyser att berättelser för barn försöker behandla det 

som är relevant för barnen. Sbi har även genom sina bokprovningar visat att 

det finns olika trender som präglar vad som lyfts fram i barnlitteraturen och det 

dessa teman är påverkade och färgade av den rådande samhällssynen och den 

pågående samhällsdebatten. Min slutsats är att de likheter och skillnader i tema 

och motiv som återfunnits i berättelserna är i enlighet med det som Nikolajeva 

(2017:91ff) och Bettelheim (1979:11ff) belyser som vanligt förekommande tema 

och motiv och som behandlar det som är relevant för barnen och som de möter 

i livet. De analyserade berättelsernas tema och motiv kan även återfinnas i de 

årliga rapporter som Sbi gett ut om trenderna i teman under senaste 

utgivningsåren. Projektet MultiLib har valt att använda sig av sagans och 

berättelsens möjlighet att främja social inkludering och kulturell och 

språkligmedvetenhet bland elever i Europa.    

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
I och med att jag inte funnit så mycket forskning som jämför berättelsers teman 

och motiv mellan länder och språk anser jag att det finns utrymme för forskning 

inom det området. Jag tror det skulle kunna gynna skolverksamheten om man 

fördjupar forskningen inom detta område då skolan hela tiden möter det 

mångkulturella samhället genom elever från olika länder. Genom att analysera 

och studera olika berättelser skapas en förståelse för olika kulturer då litteratur 

och berättelser kan ses som ett kulturarv. 

Projektet MultiLib försöker genom sitt arbete att främja social inkludering och 

kulturell och språklig medvetenhet bland elever i skolan. Ett annat förslag till 

fortsatt forskning är att undersöka hur projektet har använts i de olika länderna 

och om arbetet har svarat mot de syften och mål som projektet grundar sig på. 

En sådan forskning skulle ge en fördjupning i projektets syfte och ytterligare 

perspektiv på likheter och skillnader kan undersökas mellan länderna. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Traditionella berättelser 

 

Språk: Tema Motiv  Budskap 

Svenska Olikheter Olika egenskaper Alla är olika 

men lika 

mycket värda 

Kurdiska Själviskhet Egen vinning, hämnd,  Behandla 

andra som du 

vill bli 

behandlad 

själv. 

Engelska Äkta kärlek Klasskillnader, 

ensamhet, olycklig 

kärlek, sorg, 

Utan egen sorg 

inget 

medlidande 

Tibetanska Själviskhet Samarbete, 

hjälpsamhet 

Tillsammans 

är vi starka 

Franska 

Belgien  

Kampen mellan 

gott och ont 

Religion, ångest, 

rädsla, styrka 

Det goda är 

starkast 

Kreolspråk 

Haiti 

Kampen mellan 

gott och ont 

Den elaka 

styvmodern, hämnd, 

övergivenhet, 

misshandel, försöka 

passa in 

 

Tjeckiska Kampen mellan 

gott och ont 

Längtan, Ångest,  Mycket vill ha 

mer 

Ryska Sökande efter lycka Ensamhet, svårfångad, 

beslutsångest 

Ta chansen när 

den bjuds 

Grekiska Omöjlig kärlek Klasskillnader, trohet, 

längtan, envishet 

Trägen vinner 

Armeniska Att söka efter lycka Fattigdom, ensamhet, 

själviskhet 

Lyckan kan 

vara närmre 

än du tror 

Turkiska Omöjlig kärlek,  Klasskillnader, Inte 

vara dömande,  

Det är insidan 

som räknas 

Arabiska 

Syrien 

Själviskhet Uttråkad, 

uppmärksamhet 

Ingen tror en 

lögnare även 

om den talar 

sanning 
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Bilaga 2: Moderna berättelser 

 

Språk: Tema Motiv  Budskap 

Svenska Rädsla för det nya Rädsla, gömma sig, 

oro, Datorskärmen ett 

skydd 

Inte döm någon i 

förväg 

Kurdiska Sökande Alla är olika, vi färgas 

av det runtomkring  

Vi färgas och 

formas av det 

som vi tar till 

oss. 

Engelska Ensamhet Övergivenhet, 

telefonen som sällskap 

Bara fantasin 

sätter gränser 

Tibetanska Sökande efter 

svar 

Tacksamhet, 

barndomsminnen, 

kärlek till naturen, 

sammanhållning 

Vårt liv är som 

en cirkel med 

inget slut och 

ingen början 

Franska 

Belgien  

Sökande Nytt skapas när något 

blandas, samarbete 

Vi färgar och 

formar det vi 

möter 

Kreolspråk 

Haiti 

Ensamhet Ensamhet, 

övergivenhet, 

svartsjuka, beroende 

Var rädd om 

kärleken när 

du har den 

Tjeckiska Rädsla Ensamhet, 

övergivenhet 

Man behöver 

inte vara rädd 

för mörkret 

Ryska Ensamhet Dåligt 

självförtroende, 

utanförskap, 

mobbing, förlåtelse 

Om du hjälper 

andra hjälper 

de dig 

Grekiska Sökande efter 

lycka 

Drömmen att bli 

ärad, konsekvenser, 

övertyga,  

Guld är inte 

allt som 

glimmar 

Armeniska Själviskhet Tro på sig själv, 

samarbete,  

Tillsammans är 

vi starka 

Turkiska Ensamhet, 

saknad 

Ensamhet, sorg, 

längtan, rädsla 

Vi är inte 

ensamma 

Arabiska 

Syrien 

Själviskhet Själviskhet, 

självförtroende, 

respekt, lydnad, 

skydd 

Tillsammans är 

vi starka 
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Bilaga 3: Officiella språk och invandrarspråk  

 

Officiellt språk traditionella berättelser: 

Språk Tema  motiv budskap 

Svenska Olikheter 

 

Olika egenskaper Alla är olika men 

lika mycket värda 

Engelska Omöjlig kärlek 

 

Klasskillnader Utan sorg inget 

medlidande 

Franska/Belgien Kampen mellan 

gott och ont 

 

Religion, ångest, 

rädsla, styrka 

Det goda är 

starkast 

Tjeckiska Kampen mellan 

gott och ont 

Längtan, Ångest,  Mycket vill ha mer 

Grekiska Omöjlig kärlek Klasskillnader, 

trohet, längtan, 

envishet 

Trägen vinner 

Turkiska Omöjlig kärlek 

 

Klasskillnader, Inte 

vara dömande,  

Det är insidan som 

räknas 

Invandrarspråk traditionella berättelser: 

Språk Tema  motiv budskap 

Kurdiska Själviskhet 

 

 

Egen vinning, 

hämnd,  

Behandla andra 

som du vill bli 

behandlad själv. 

Tibetanska Själviskhet 

 

Egen vinning, 

Samarbete, 

Tillsammans är vi 

starka. 

Kreolspråk 

Haiti 

Kampen mellan 

gott och ont 

 

 

elaka styvmodern, 

hämnd, 

övergivenhet, 

misshandel,  

 

Ryska Ensamhet 

 

 

Dåligt 

självförtroende, 

utanförskap, 

mobbing, förlåtelse 

Om du hjälper 

andra hjälper de 

dig 

Armeniska Sökande Fattigdom, 

ensamhet, 

själviskhet 

Lyckan kan vara 

närmre än du tror 

Arabiska/Syrien Själviskhet Egen vinning, 

Uttråkad, 

uppmärksamhet 

Ingen tror en lögnare 

även om den talar 

sanning 
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Officiellt språk moderna berättelser: 

Språk Tema  motiv budskap 

Svenska Rädsla Rädsla, gömma sig, 

oro, Datorskärmen ett 

skydd 

Inte döm någon i 

förväg 

Engelska Ensamhet Övergivenhet, 

telefonen som sällskap 

Bara fantasin sätter 

gränser 

Franska/Belgien Sökande Nytt skapas när något 

blandas, samarbete 

Vi färgar och formar 

det vi möter 

Tjeckiska Rädsla Ensamhet, 

övergivenhet 

Man behöver inte 

vara rädd för mörkret 

Grekiska Sökande  

 

Drömmen att bli ärad, 

konsekvenser, 

övertyga,  

Guld är inte allt som 

glimmar 

Turkiska Ensamhet Övergivenhet, sorg, 

längtan, rädsla 

Vi är inte ensamma 

Invandrarspråk moderna berättelser: 

Språk Tema  motiv budskap 

Kurdiska Sökande Alla är olika, vi färgas 

av det runtomkring  

Vi färgas och formas 

av det som vi tar till 

oss. 

Tibetanska Sökande efter 

svar 

Tacksamhet, 

barndomsminnen, 

kärlek till naturen, 

sammanhållning 

Vårt liv är som en 

cirkel med inget slut 

och ingen början 

Kreolspråk 

Haiti 

Ensamhet Ensamhet, 

övergivenhet, 

svartsjuka, beroende 

Var rädd om 

kärleken när du har 

den 

Ryska Ensamhet 

 

Dåligt självförtroende, 

utanförskap, mobbing, 

förlåtelse 

Om du hjälper andra 

hjälper de dig 

Armeniska Själviskhet Egen vinning, tro på 

sig själv, samarbete,  

Tillsammans är vi 

starka 

Arabiska/Syrien Själviskhet Egen vinning, 

själviskhet, 

självförtroende, 

respekt, lydnad,  

Tillsammans är vi 

starka 

 

 

 


