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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken tillgång det finns till littera-

tur på andra språk än svenska för flerspråkiga elever i årskurs 1–3. Uppsatsen 

kommer att utgå från tre forskningsfrågor. Vilka förutsättningar finns för fler-

språkiga elever att ta del av litteratur på sina andra språk än svenska? Vilket 

utbud finns i klassrummen och på skolbiblioteket av denna litteratur? Hur 

presenteras denna för eleverna? För att ta reda på detta har en kvalitativ 

undersökning gjorts och i denna undersökning har 4 olika skolor deltagit. Me-

toden som användes var intervjuer av lärare i årskurs 1–3 via telefon och mejl 

samt besök på skolbiblioteken. Där genomfördes intervjuer av skolbiblioteka-

rier och kartläggningar av deras litteratur på andra språk än svenska. Resulta-

ten i undersökningen visar att det är svårt att köpa in utländsk litteratur på 

grund av kostnad, svårigheter att förstå den och utbudet som finns. De slutsat-

ser som dragits är att skolbibliotekarier, lärare och elever alla spelar en roll i att 

utbudet ska skapas och användas. Skolbibliotekarier behöver ett engagemang 

men även ett visat intresse från eleverna för att utveckla utbudet. Eleverna 

behöver en lärare som uppmuntrar dem till att läsa på sitt första språk och 

lärarna behöver en insyn i vikten av att elever får använda och utveckla alla 

sina språk. 
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1 Inledning 

Forskning inom läs- och språkutveckling för elever med svenska som andra 

språk betonar vikten av att eleverna utvecklar sitt modersmål. Dagens sam-

hälle är ett mångkulturellt samhälle och detta är någonting som Läroplanen 

bejakar. Det står i läroplanen att det finns höga krav på människor i det 

svenska samhället att leva med och inse de värden som ligger i kulturell mång-

fald. Fortsättningsvis skriver de hur en trygghet i identiteten utvecklas genom 

en medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet 

(Skolverket 2019, 5). 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all undervis-

ning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. […] Ett inter-

nationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett glo-

balt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i 

ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internat-

ionella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella 

mångfalden inom landet (Skolverket 2019, 8). 

Dagens samhälle påverkas även av IT-utvecklingen. Detta är någonting som 

skolan behöver anpassa sig efter, för att förbereda eleverna på det samhälle de 

kommer att leva i. Det är dock också någonting som skolan kan ta tillvara på 

för att utveckla undervisningen. Valet av mitt forskningsområde kommer från 

dessa tre faktorer, vikten av att elever utvecklar sitt modersmål, det mångkul-

turella samhället och IT-utvecklingens förändring av undervisningen. 

Jag är intresserad av att undersöka vilken tillgång elever som talar andra 

språk än svenska har till skönlitteratur på andra språk. Jag vill undersöka var 

böckerna finns tillgängliga och i vilket format. Jag är även intresserad av att 

titta på vilken typ av litteratur det är. Det skulle kunna vara svenska böcker 

översatt till ett annat språk, böcker på andra språk än svenska översatta till 

språket i fråga eller böcker skrivna på sitt originalspråk. Det är vidare av in-

tresse om det finns en variation av genrer att välja på. Detta utifrån hur intres-

seväckande litteraturen kommer att vara för olika elever. Utifrån aspekten hur 

lätt åtkomligt böckerna är för eleverna blir det av intresse att undersöka vilken 

möjlighet eleverna har att besöka skolbiblioteket och om det finns en skolbib-

liotekarie där att hjälpa eleverna. Om böckerna finns tillgängliga för eleverna i 

digitalform blir det även intressant att undersöka vilken möjlighet eleverna 

har till surfplattor eller datorer för att kunna läsa dem.  

I följande stycke 1.1 Syfte kommer uppsatsens syfte att förtydligas och de 

tre forskningsfrågor som undersökningen utgår ifrån kommer att presenteras. 

Efter detta i 1.2 Perspektivval och definition av begrepp förklaras vilken utgångs-

punkt som tagits i uppsatsen i fråga om perspektiv och hur centrala begrepp 

som används definieras. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken tillgång det finns till littera-

tur på andra språk än svenska för flerspråkiga elever i årskurs 1–3 vid olika 

skolor i en kommun i Sveriges inland. Jag är intresserad av att undersöka ut-

budet i elevernas klassrum och på deras skolbibliotek. Utifrån förutsättningar-

na för min undersökning har avgränsningar gjorts för att mina frågeställningar 

ska kunna besvaras inom ramen för denna uppsats. Jag har valt att avgränsa 

undersökningen till i vilken grad elever använder böcker på andra språk än 

svenska vid egen läsning i ordinarie klassrumsverksamhet. Jag har här valt att 

använda begreppet egen läsning när jag syftar till tid då eleverna får läsa tyst i 

individuella böcker. Jag kommer alltså inte undersöka hur litteratur används 

utöver denna egenläsning då jag anser att detta blir ett för stort område för 

ramen av denna uppsats.  

Jag kommer även inte att undersöka hur litteratur används i moders-

målsundervisningen och detta på grund av två anledningar. För det första så 

skapar förutsättningarna i form av storleken på skolorna, de långa avstånden 

mellan dem i kommunen, tillgången till modersmålslärare och antalet elever 

som talar varje språk, svårigheter för alla elever att delta i modersmålsunder-

visning. Hur språken då bemöts utanför modersmålsundervisning blir viktigt 

då inte alla elever har möjlighet att delta i den. För det andra vill jag undersöka 

vilken attityd som förmedlas till eleverna om deras språk. Skolan skulle kunna 

vara en enspråkig plats där andra språk endast behandlas i separat moders-

målsundervisning och det är endast litteratur på svenska som är av värde och 

behandlas i skolansvardag. Skolan skulle också kunna vara en flerspråkig plats 

där alla språk värdesätts och finns närvarande i undervisningen. Jag vill alltså 

se om eleverna får använda sina andra språk än svenska vid egenläsningen i 

klassrummet. Forskningsfrågorna som uppsatsen utgår från är: 

- Vilka förutsättningar finns för flerspråkiga elever att ta del av littera-

tur på sina andra språk än svenska?  

- Vilket utbud finns i klassrummen och på skolbiblioteket av denna lit-

teratur?  

- Hur presenteras litteratur på andra språk än svenska för eleverna? 

1.2  Perspektivval och definition av begrepp 

Under de senaste årtiondena har literacy området utvecklats och NLS har 

många gånger varit en utmanande röst till den dominerande diskursen kring 

vad som är literacy och hur man bör tänka om begreppet (Schmidt och Gus-

tavsson 2011, 37). 
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The New Literacy Studies’ (sometimes just referred to as the NLS) names a body 

of work that started in the 1980s (Brandt and Clinton 2002; Gee 2000b; Hull and 

Schultz 2001; Pahl and Rowsell 2005, 2006; Prinsloo and Breier 1996; 

Street 1993, 1997, 2005) […] The NLS argued that literacy was something people 

did in the world and in society, not just inside their heads, and should be stud-

ied as such. It saw literacy as primarily a sociocultural phenomenon, rather than 

a mental phenomenon, (James Paul Gee 2015, 35). 

Det är av stor betydelse att uppmärksamma hur vi ser på literacy. Det är inte 

bara färdigheter och förmågor utan en social praktik (Schmidt och Gustavsson 

2011, 37). I svensk forskning används även begreppet litteracitet vilket är taget 

från det engelska begreppet literacy. Vuorenpää (2016, 20–21) beskriver littera-

citet som något mer än den tekniska färdigheten att avkoda ord vilket sam-

stämmer med Schmidt och Gustavsson (2011). Vuorenpää beskriver hur be-

greppet syftar på att läsande och skrivande praktiseras genom samtalande där 

omgivningen påverkar praktiken. Jag utgår i denna rapport från ett perspektiv 

där läsande och skrivande är sett i en vidare mening där det alltid ingår i ett 

sammanhang och kräver mer än endast avkodningsförmågan. 

Med flerspråkiga elever menas i denna uppsats elever som använder sig 

utav fler än ett språk regelbundet i vardagen. Det kan vara elever med annat 

modersmål än svenska eller elever som har en förälder som pratar ett annat 

språk än svenska som vardagsspråk i hemmet. Denna uppsats utgår vidare 

från slutsatser från Cummins forskning, vilka beskriver att tvåspråkigheten 

hos elever med invandrarbakgrund är en tillgång personligt, kognitivt och 

kunskapsmässigt. Samt att när elever får en begreppslig utveckling på första 

språket läggs en grund för begreppslig utveckling på andra språket, (Cummins 

och Wadensjö 2019, 304). 

2 Bakgrund 

Utifrån syftet till denna undersökning har jag tittat på skilda punkter inom den 

tidigare forskningen. Bakgrundsdelen kommer att börja med att redovisa rele-

vanta lagar i det svenska samhället inom området skolbibliotek med fokus på 

flerspråkiga elever och modersmålsundervisning under rubriken 2.1 Lagar. Det 

beskrivs bland annat vilka rättigheter flerspråkiga elever har enligt lagen att 

utveckla sitt modersmål eller minoritetsspråk. I 2.2 Skolbiblioteket beskrivs först 

de skilda definitioner som finns för skolbibliotek och hur det kommer att defi-

nieras i denna text. Därefter presenteras tidigare forskning som genomförts 

inom skolbibliotekens verksamhet och då med en specifik inriktning på den 

forskning som berör modersmål och flerspråkighet. I den sista delen av bak-

grunden 2.3 Transspråkande och tvåspråkighet beskrivs relevant forskning inom 

flerspråkighet. Detta för att ge en förståelse för flerspråkiga elevers förutsätt-

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315717647.ch2#ch02-bib-9
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315717647.ch2#ch02-bib-29
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315717647.ch2#ch02-bib-48
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315717647.ch2#ch02-bib-69
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315717647.ch2#ch02-bib-70
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315717647.ch2#ch02-bib-71
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315717647.ch2#ch02-bib-77
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315717647.ch2#ch02-bib-79
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315717647.ch2#ch02-bib-80
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ningar och hur deras möjligheter att utvecklas inom skolans ämnen påverkas 

utifrån hur deras flerspråkighet bemöts. 

2.1 Lagar 

De lagar som berör flerspråkiga elevers rättigheter till att använda och ut-

veckla sitt modersmål eller minoritetsspråk är skollag (2010:800), bibliotekslag 

(2013:801) och språklag (2009:600). Enligt 2 kap. 36 § i skollag (2010:800) är sko-

lan skyldig att ge elever i grundskolan tillgång till ett skolbibliotek. Detta skol-

bibliotek ingår i det allmänna biblioteksväsendet då det allmänna biblioteksvä-

sendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet. ”Biblioteken i 

det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset 

för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 

övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.”, (Bibliotekslag 

2013:801, 2 §). Det står vidare i 5 § i bibliotekslag (2013:801) att det allmänna 

biblioteksväsendet ska uppmärksamma de nationella minoriteterna och perso-

ner som har annat modersmål än svenska extra. Detta ska ske genom att bland 

annat erbjuda litteratur på andra språk. Det finns alltså en skyldighet utifrån 

bibliotekslagen (2013:801) att erbjuda elever litteratur på sitt modersmål. Vi-

dare så finns det en skyldighet utifrån Språklag (2009:600) att ge de som är 

bosatta i Sverige en möjlighet till att utveckla sitt modersmål om detta ej är 

svenska. 

[…] den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och 

använda minoritetsspråket […] Den som har ett annat modersmål än de språk 

som anges i första stycket ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt mo-

dersmål. (Språklag 2009:600, 14 §). 

Elever som har andra modersmål än svenska har alltså rätt till att utveckla och 

använda dessa. För dessa elever blir modersmålsundervisningen ett sätt att 

verkställa de rättigheter som eleverna har utifrån språklagen att utveckla sitt 

modersmål. Utifrån 10 kap. 7 § i Skollag (2010:800) har elever rätt till moders-

målsundervisning. De krav som måste uppfyllas för att skolan ska vara skyldig 

att erbjuda eleven modersmålsundervisning är att en av elevens vårdnadsha-

vare talar ett annat modersmål och att detta är det dagliga umgängesspråket i 

hemmet. Eleven ska även ha grundläggande kunskaper i språket. Vidare ska 

elever även erbjudas modersmålsundervisning på minoritetsspråk om de talar 

något av de nationella minoritetsspråken. Inom kommunen finns dock rätten 

att bestämma att ett visst antal elever behöver önska undervisningen för att de 

ska erbjudas denna, (Lag 2014:458:2-3). I 5 kap. 7 § i Skolförordning (2011:185) 

definieras även att adopterade barn har också rätt till modersmålsundervis-
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ning om de har ett annat modersmål än svenska även om detta ej är elevens 

dagliga umgängesspråk. Men eleven måste dock enligt 7 § i skollagen 2010:800 

fortfarande ha grundläggande kunskaper i språket.  

2.2 Skolbibliotek 

Termen skolbibliotek kan associeras med olika betydelser beroende på vem 

man frågar. Detta är ett resultat av att det finns väldigt många lösningar på 

skolbibliotek i Sveriges skolor. Utifrån vilka skolbibliotek man har besökt kan 

väldigt skilda uppfattningar om vad som klassificeras som skolbibliotek skap-

as. Detta stycke syftar till att klargöra definitionen av skolbibliotek och vad 

skolverket har specificerat samt var de inte har specificerat angående skol-

bibliotek. Skolbibliotekets uppdrag kommer att diskuteras och hur detta upp-

fylls eller ej samt digitaliseringens påverkan på utbudet av litteratur på flera 

olika språk. Som tidigare nämnt är skolan skyldig att ge eleverna tillgång till 

ett skolbibliotek enligt 2 kap. 36 § i Skollag (2010:800). Det är huvudmannen 

och rektorn som är ansvariga för att detta uppfylls. Det definieras dock inte 

vad som menas med ett skolbibliotek eller var det ska befinna sig enligt lagen. 

I proposition 2009/10:165 där ett förslag till den nya skollagen gavs skrev de:  

Med skolbibliotek brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av 

medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som 

ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lä-

rande (proposition 2009/10:165:283).  

Gärdén (2017, 12) förklarar att det inte finns några tydliga definitioner över 

vad ett skolbibliotek är och huruvida det ska bemannas med en skolbiblioteka-

rie. Vidare skriver hon att på grund av att skolbiblioteken är en del av det all-

männa biblioteksväsendet så omfattar bestämmelser i bibliotekslagen även 

skolbiblioteket. Vilka berörs i föregående stycke 2.1 Lagar. Dessa bestämmelser 

är av en teoretisk karaktär och innehåller vad bibliotekets uppgift är och vilka 

skyldigheter som finns för specifika grupper. Det finns inte här några bestäm-

melser av praktisk karaktär som anger i detalj hur skolbibliotekets lokaler ska 

se ut eller var det ska vara placerade. Skolinspektionen har skapat krav som 

består av tre punkter vilka de utgår ifrån vid tillsynen av om elever anses ha 

tillgång till skolbibliotek. I dessa krav blir skolbibliotekets omfattning och pla-

cering mer konkret.  

• Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens loka-

ler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinu-

erligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bi-

dra till att nå målen för denna. 
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• Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informat-

ionsteknik och andra medier.  

• Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckl-

ing och stimulera till läsning (Skolinspektionen 2016 refererad i Gärdén 

2017, 13). 

Den internationella forskningen har visat att skolbibliotek som är bemannade 

och har ett nära samarbete med ämnesundervisningen skapar stora möjligheter 

till att påverka elevernas lärande positivt (Gärdén 2017, 15). Inom den svenska 

skolan finns det olika lösningar på hur skolbiblioteken väljs att bemannas vil-

ket har framstått utifrån att det inte finns några bestämmelser över detta. I 

skolinspektionens granskning skolbiblioteket som pedagogisk resurs 2018 förklaras 

begreppen skolbibliotekarie och skolbiblioteksansvarig lärare vilket är två 

skilda lösningar.  

Skolbibliotekarie – Skolbibliotekarie är inte en officiell titel på en yrkeskategori. 

I granskningen använder Skolinspektionen benämningen ”skolbibliotekarie” för 

den person som av rektor har ett utpekat ansvar för skolbiblioteket. Det varierar 

vilken utbildning den personal som har ansvar för skolbiblioteket har, det finns 

inte något formellt krav på deras utbildning. Fackutbildade bibliotekarier har en 

utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap på kandidat- eller mas-

ternivå.  

Skolbiblioteksansvariga lärare – Lärare som är anställda på skolan och som har 

ansvar för skolbiblioteket till delar av sin tjänst. De har ofta inte en bibliotekari-

eutbildning men en lärarutbildning (Skolinspektionen 2018, 10). 

2.2.1 Skolbibliotekens uppdrag 

Den del av skolbibliotekets uppdrag som är relevant för denna uppsatts är att 

agera främjande för elevers fria läsning samt stödja undervisning om läsning, 

(Gärdén 2017, 50). Avery (2014, 498) presenterar några större studier som pe-

kar på vikten skolbiblioteken har för läsandet. Avery nämner bland annat 

Krashen (2004) som betonar hur läsning kan vara en viktig faktor för de mar-

ginaliserade grupperna i samhället och hur fri läsning utanför skolans ofta 

inramade litteracitetsutveckling är viktig. Bilden som många års internationell 

tvärvetenskaplig forskning bygger upp är att välfungerande bibliotek med 

bibliotekarier bidrar till elevers undervisning och gör en stor positiv påverkan 

på deras lärande (Gärdén 2017, 15). Utifrån den amerikanska forskaren Keith 

Curry Lance många års studier har det även visats hur förekomsten av biblio-

tekarier kopplas samman till elevers läslust (Gärdén 2017, 17).  

Som tidigare nämnt ska bibliotek uppmärksamma personer som talar 

något av de nationella minoritetsspråken eller har ett annat modersmål än 

svenska extra. Utifrån tidigare forskning och studier av svenska skolbibliotek 

så är detta någonting som inte alltid uppfylls. Detta kan bland annat bero på 
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svårigheter med arbete av litteratur på språken skolbibliotekarierna inte för-

står. I Avery (2014, 501) beskriver en svensklärare från studien, som även är 

ansvarig för skolbiblioteket, att eleverna och modersmålslärare är en stor hjälp 

vid arbetet kring val av material då de kan hjälpa med material som inte är på 

svenska. Utöver de faktiska svårigheterna på grund av språkligabrister hos 

skolbibliotekarierna så finns det även en tendens av att de upplever en saknad 

av efterfrågan för litteratur på andra språk än svenska.    

Gärdén (2017, 71) skriver i sin forsknings- och kunskapsöversikt att det i 

dagsläget inte finns mycket forskning inom arbete med litteratur på andra 

språk än svenska eller aktivt arbete med språkutveckling vid undersökningar 

som gjorts inom skolbibliotekens arbete. Gärdén hänvisar därför till forskning 

kring skolan i stort för att finna fördjupningar inom mångspråk i en svensk 

kontext. Detta skulle kunna vara forskning inom folkbibliotekens arbete, mo-

dersmålsundervisning eller rapporter från skolverket. Hon nämner dock tre 

uppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap relaterade till ämnet. Den 

första är Pettersons kandidatuppsats från 2012 som gav resultaten att skol-

bibliotekets personal huvudsakligen arbetade lika med alla studenter oavsett 

bakgrund. De drog slutsatsen att biblioteken hade en vilja att ge eleverna till-

gång till medier på sina egna språk men de hade svårigheter att uppfylla detta 

(Gärdén 2017, 71–72). Den andra är Flodqvists magisteruppsats från 2010 där 

resultaten av undersökningen visade på att eleverna inte hade önskemål på 

litteratur på andra språk och därför var utbudet mycket litet (Gärdén 2017, 72). 

Den tredje är Martinssons magisteruppsats från 2014 och resultaten i den 

undersökningen är att litteratur på andra språk än svenska gavs liten upp-

märksamhet. Eleverna förväntade sig inte litteratur på andra språk vilket i sin 

tur gjorde att skolbiblioteken inte upplevde att det fanns någon efterfrågan, 

(Gärdén 2017, 73). Gemensamt för samtliga studier är att eleverna inte efterfrå-

gar litteratur på andra språk. Vidare skriver (Gärdén 2017, 74) om Mediotekets 

skolbiblioteksgrupps satsning på mångspråk som genomfördes med tio av 

Stockholms skolbibliotek. Vad som framgick var att utlåningen ökade när ut-

budet av litteratur ökade och att eleverna uppmärksammade de nya böckerna 

och diskuterade språk med varandra. Vidare började fler elever använda skol-

biblioteket och skolbiblioteken och modersmålslärare fick en närmare kontakt. 

Författarna i rapporten skriver att medvetenheten om mångspråkböckers be-

tydelse ökade bland skolledningar, pedagoger och elever. Svårigheter med att 

köpa in litteratur på många språk synliggjordes även (Rolandi Ronge, Hirsch-

feldt & Åkeson Hedqvist 2014 refererad i Gärdén 2017, 74).  

Det som kan sammanfattas av dessa undersökningar och satsningen i 

Stockholm är att eleverna inte förväntade sig ett utbud och därför inte efterfrå-
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gade böcker på andra språk. Bibliotekarierna såg ingen efterfrågan så de ansåg 

inte att det fans en grund till att utöka utbudet utifrån arbetet det skulle kräva. 

Gärdén avslutar detta kapitel med att sammanfatta detta med vikten av att 

genomföra forskning inom området. 

Skolbibliotekens arbete med mångspråk framstår avslutningsvis som ett angelä-

get område att beforska och på annat sätt fördjupa mot bakgrund av ökad mi-

gration och ökat antal elever i skolan som inte har svenska som modersmål 

(Gärdén 2017, 74). 

Forskning inom den tidiga läsinlärningen har även visat att det utöver andra 

faktorer är avgörande att hemmen stödjer denna utveckling. Biblioteken kan 

utifrån denna aspekt fungera stödjande för hemmen. Clark and Rumbold 

(2006, 24) beskriver hur hemmiljön är en stor faktor när det kommer till den 

tidiga läsinlärningen. Utifrån de faktorer som påverkar den tidiga läsinlär-

ningen så uttrycker de hur den mest avgörande är föräldrarnas involvering i 

deras barns litteracitet träning. Även Dearing, Kreider, Simpkins och Weiss 

(refererad i Damber 2015, 16) beskriver hur föräldrarnas engagemang i den 

tidiga läsinlärningen jämnar ut skillnaderna som annars kan synas på grund 

av socioekonomiska skillnader. Damber (2015, 16–19) skriver hur denna kun-

skap måste tas tillvara på och insikten i att lärande inte endast sker i skolan 

måste uppmärksammas. Vidare skriver hen hur biblioteket genom denna in-

sikt blir en värdefull plats för elever att med sina föräldrar dela intressen och 

utveckla dem tillsammans. Dambers studie visade på hur barnen genom att 

introducera biblioteket till sina föräldrar hjälpte dem att skapa ett förtroende 

för bibliotekarierna.  

2.2.1.1 Arbetet inom de svenska skolbiblioteken 

Utifrån det faktum att skolbiblioteken har en stor betydelse i elevers utbildning 

har studier och undersökningar genomförts. Dessa undersöker hur skolbiblio-

teken genomför sitt arbete för att fungera som en pedagogisk resurs. Jag kom-

mer nu att presentera resultat från två skilda undersökningar, Cecilia Ranemos 

rapport Skolbibliotek som pedagogisk resurs 2016, (Kungliga biblioteket 2016) och  

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs vilket är en rapport som redovisar en 

granskning från skolinspektionen, (Skolinspektionen 2018). 

 Cecilia Ranemo gör en undersökning som syftar till att visa på de funkt-

ioner som skolbiblioteken har (Kungliga biblioteket 2016, 4). De bibliotek som 

ingår i undersökningen är landets mest resursstarka och aktiva bibliotek men 

de som svarade gav ändå indirekt en bild ut av att det saknades resurser. Hälf-

ten av biblioteken i undersökningen genomförde särskilda insatser för elever 

med annat modersmål än svenska (Kungliga biblioteket 2016, 4-6). Denna 
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undersökning visade inte en positiv bild av skolbibliotekens arbete kring arbe-

tet med elever som har ett annat modersmål än svenska. Att tänka på hur situ-

ationen på skolbibliotek som inte tillhör landets mest resursstarka ser ut blir då 

skrämmande. I Skolinspektionens kvalitetsgranskning, Skolinspektionen 

(2018) redovisas en kvalitetsgranskning av skolors arbete med skolbiblioteket 

som pedagogisk resurs. 20 skolor granskades och inom denna grupp var det 

stor variation på verksamheten men på 19 av dessa 20 skolor fann skolinspekt-

ionen utvecklingsområden. De viktigaste iakttagelserna var: 

 

• Det är stor variation mellan skolorna när det gäller beståndet av böck-

er och media.  

• Det varierar mellan skolor vilken utbildning skolbibliotekarien har, 

hens anställningsgrad och avsatt tid för arbete med skolbiblioteket.  

• Skolbiblioteken är i låg utsträckning en integrerad del av skolornas 

pedagogiska arbete. Skolbibliotekets verksamhet blir något som lig-

ger utanför ordinarie verksamhet.  

• Skolbiblioteken används främst inom delar av svenskämnet. Fler äm-

nen, till exempel musik och samhällskunskap, skulle kunna stöttas av 

skolbibliotekets verksamhet. Det varierar således vilka lärare som an-

vänder skolbiblioteken.  

• Flera skolbibliotek stärker inte elevernas medie- och informationskun-

nighet (MIK) eller förmåga att vara källkritiska. Det finns en osäkerhet 

på skolorna om hur skolbibliotekets arbete med att stärka elevernas di-

gitala kompetens ska genomföras.  

• Rektor tar oftast ansvar för skolbibliotekets fysiska förutsättningar 

såsom lokaler, mediebestånd samt bemanning.  

• Vid ett flertal av skolorna tar rektor inte ansvar för att skolbiblioteket 

ska vara en integrerad del av skolans hela pedagogiska verksamhet. Till 

exempel saknas ofta strukturer för att skolbibliotekarie och lärare ska 

kunna planera för att tillsammans genomföra undervisningen.  

• Värdegrundsarbete och jämställdhetsarbete har en nedtonad och ofta 

oreflekterad roll i skolbibliotekens verksamhet. Skolbiblioteken fångar 

till exempel inte alltid könsstereotypa läsmönster eller visar på fler möj-

liga läsupplevelser oavsett könstillhörighet.  

• Elever med annat modersmål får ofta inte tillgång till relevant littera-

tur på sitt modersmål med hjälp av skolbiblioteken.  

• Det är vanligt att skolbiblioteket inte är synligt i skolans kvalitetsarbete.  

• Utmärkande för de skolbibliotek där verksamheten tydligt stöttar ele-

vernas kunskapsutveckling är att rektor är väl insatt i skolbibliotekens 

verksamhet och ger förutsättningar för att skolbiblioteken ska kunna 

fylla en funktion i skolans pedagogiska verksamhet (Skolinspektionen 

2018, 6). Min fetmarkering.  
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De iakttagelser som är relevanta utifrån uppsatsens syfte är fet markerade men 

som visas av dessa iakttagelser så finns det mycket inom skolbibliotekens ar-

bete som behöver förändras. Framförallt är skillnader mellan olika skolbiblio-

tek stor vilket skapar olika förutsättningar för dess elever. Det framkommer 

även att skolbibliotekens fulla potential inte utnyttjas. I rapporten förklaras 

även brister i stödet till elever med annat modersmål än svenska. ”I mer än 

hälften av de granskade skolorna är biblioteket inte anpassat för elever med 

annat modersmål.” (Skolinspektionen 2018, 14). För dessa elever finns det flera 

skolor som inte erbjuder böcker eller andra medier på elevernas modersmål. 

Detta medför att eleverna inte kan utveckla sitt läsande på detta språk och sko-

lorna visar en bild av att alla deras språk inte är viktigt i skolan. De kan erbju-

das lättlästa böcker på svenska men dessa böcker ligger inte nödvändigtvis på 

elevernas kunskapsnivå i övrigt. Detta medför att eleverna inte kan utvecklas 

på deras nivå vilket också kan bidra till att intresset för läsning skadas (Skolin-

spektionen 2018, 22). 

De slutsatser som dras i rapporten är bland annat att verksamheten ska 

utvecklas så att den utgår från elevers och elevgruppers behov samt att förut-

sättningar för lärare och skolbibliotekarier behöver stärkas både utifrån en 

tidsmässig aspekt samt öka kunskap om uppdrag och kompetens (Skolinspekt-

ionen 2018, 7). Det är framförallt genom rektorns ansvar som en förändring 

kan ske. Lärare och skolbibliotekarier behöver få gemensam kompetensut-

veckling. Rektorn behöver även visa tydliga och uttalade förväntningar på att 

lärare använder sig av skolbiblioteket på ett produktivt sätt samt kontrollera 

att detta genomförs (Skolinspektionen 2018, 20).  

2.2.1.2 Digitalisering 

Ett problem för skolbiblioteken är alltså att det inte finns litteratur för elever på 

deras modersmål vilket kan bero på olika saker. För att öka utbudet på biblio-

teket skapas en större arbetsbörda och speciellt vid en utökning av antal språk 

kommer det krävas mer resurser och kunskap, (Avery 2014, 502). Förutsätt-

ningarna förbättras dock tack vare digitaliseringen. Den skapar många möjlig-

heter bland annat att skapa ett större utbud både ur ett kulturellt och språkligt 

perspektiv, (Avery 2014, 502).  

Världens bibliotek är ett exempel på digitala resurser av litteratur. Det är 

en hemsida som finns tillgänglig för alla som befinner sig i Sverige. På hemsi-

dan https://www.varldensbibliotek.se/ finns böcker och ljudböcker på språken 

arabiska, bosniska, kroatiska och serbiska, persiska, somaliska, tigrinja och 

turkiska. För att använda hemsidan behöver en användare göras men det är 

gratis och efter detta kan böcker läsas fritt. Världens bibliotek arbetar med att 

utöka utbudet av litteratur på flera språk. Den är finansierat av skattepengar 

https://www.varldensbibliotek.se/
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och är en del av de svenska biblioteken (Världens bibliotek, 2019). I dag har 

även många av Sveriges folkbibliotek olika lösningar för digitala böcker i deras 

bibliotekskataloger som kan lånas och läsas på dator, surfplatta eller 

smartphones.  

2.3 Transspråkande och flerspråkighet 

Med transspråkande menas att en individ använder sig av flera språk integre-

rat på ett medvetet sätt och utnyttjar alla sina språk vid olika sammanhang. 

Vuorenpää (2016, 33) använder sig av det engelska begreppet translanguaging 

och med en definition som utgår från Garcias (2009). Denna definition bygger 

på att beskriva de flerspråkiga praktikerna utifrån ett deltagarperspektiv till 

skillnad från att enbart beskriva språket i sig. Det handlar om att använda fler-

språkighet för att klargöra en flerspråkig verklighet. En person som är fler-

språkig använder två eller fler språk i sin vardag. Ofta handlar det om perso-

ner som från sin vardag i hemmet använder ett språk medan majoritetsspråket 

i samhället är ett annat. Till exempel en elev i den svenska skolan som har två 

föräldrar i hemmet som talar tigrinja som vardagsspråk. Denna elev skulle då 

vara tvåspråkig och elevens modersmål även kallat första språk är tigrinja och 

dess andra språk svenska. Jag kommer nu att presentera tidigare forskning 

inom detta område för att skapa en förståelse för dess påverkan på elevers ut-

veckling av sina språk samt litteracitet kunskaper.   

Tidigare forskning inom skolverksamhet som använder tvåspråkiga pro-

gram visar positiva effekter i utvecklingen av elevers andra språk genom att de 

får undervisning i deras första språk (Barnett et al. 2007, Montanari 2014, 

Padilla et al. 2013 & Schwartz 2014). De språken som eleverna i dessa studier 

talade var mandarin och engelska (Padilla et al. 2013), spanska och engelska 

(Barnett et al. 2007) och italienska och engelska (Montanari 2014). Utifrån dessa 

studier kan ett mönster uttydas där eleverna utvecklades inom sitt andraspråk, 

vilket var engelska, antingen bättre eller i samma takt som elever som endast 

blev undervisade på andraspråket. Utöver utvecklingen på sitt andra språk så 

utvecklade alla eleverna inom studierna sig mer på sina första språk än de ele-

ver som ej undervisades på sina första språk.  

Bylund och Díaz (2012, 603) genomför en studie med elever som har 

spanska som modersmål. De kommer i denna studie fram till att de elever som 

får modersmålsundervisning har bättre resultat på färdighetstest på moders-

målet. Det är dock endast de elever som har modersmålsundervisning under 

perioden de testas som visar märkbara resultat. Elever som redan avslutat 

undervisningen visar inte alls samma märkbara ökade kunskaper jämfört med 

eleverna som ej fått undervisning på modersmålet. De menar att det är att vara 
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exponerad inom första språket som är avgörande för dess utveckling. Eleven 

har en kritisk period där det är viktigt att hen fortsätter att exponeras för språ-

ket för att bygga upp en grund som gör att eleven får kunskaper på mo-

dersmålnivå och behålla dessa skriver de. Denna period fortsätter upp i tidiga 

puberteten, (Bylund 2009a & Montrul 2008 refererad i Bylund och Díaz 2012, 

595). Pham och Tipton (2018, 605) argumentera också för exponeringens vikt 

vid utveckling av första språket. De kommer i sin studie utförd på 69 5-8 

åringar i södra Kalifornien med vietnamesiska som första språk och engelska 

som skolspråk fram till att den viktigaste faktorn för att utveckla första språket 

var rik och regelbunden exponering.   

Winlund et al. (2017, 50) utför en studie på två elever som är sju och åtta 

år gamla. Eleverna är nyanlända till Sverige och har ingen tidigare skolerfa-

renhet och har dari som modersmål. Studien visar på att det genom att ta till 

vara på elevers förkunskaper ges andra förutsättningar för lärande.  

Om Hamid och Ali hade fått läsa texter med ett innehåll som är bekant för dem 

hade de också i större utsträckning kunnat använda sina förkunskaper för att 

tolka innehållet, särskilt om textens innehåll beskrivits genom bilder. Undervis-

ningen skulle alltså behöva struktureras och utgå från just de här elevernas be-

hov, för att de ska kunna dra nytta av den. (Winlund et al. 2017, 67). 

Elevers förkunskaper är avgörande för deras inlärning och vid läsinlärningen 

blir då elevens språkliga kunskap en stor faktor. Det är lättast att lära sig att 

läsa på sitt starkaste språk, (Hyltenstam 2007 refererad i Winlund et al. 2017, 

53). Lyngfelt (refererad i Winlund et al. 2017, 55) visar genom sin undersök-

ning att elever som fick läsa sagor på sitt modersmål skrev längre responstex-

ter och hade en högre grad av textrörlighet. 

Winlund et al. (2017, 67–68) förklarar att studien, på grund av att den 

endast bygger på två deltagare, inte kan ge svar på några generella lösningar 

för organisation av undervisning för grupper av nyanlända elever. De menar 

dock att det kan vara möjligt att överföra resultaten till andra sammanhang. De 

menar att innan eleven bygger upp en förståelse mellan grafem och fonem 

behöver de befästa det svenska ljudsystemet då detta samband är uppbyggt av 

språket.  De stärker sina argument med Hyltenstam (2007) och skriver att den 

initiala läsundervisningen bör ske på elevens modersmål och stödjas av mo-

dersmålslärare eller studiehandledare. Detta ger eleven möjlighet att knäcka 

läskoden samt att diskutera syftet av texter för att utveckla praktiker för me-

ningsskapande, textanvändning och kritisk läsning. Sammanfattningsvis så har 

detta avsnitt diskuterat att elever stärker utvecklingen av sitt andra språk ge-

nom att stärka sitt första språk. Första språket utvecklas bäst genom rik och 

regelbunden exponering som behöver fortsätta upp i tonåren för att språket 
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ska befästas på en modersmålnivå. Slutligen behöver elevers undervisning 

utgå från elevers förkunskaper. 

3 Metod 

Undersökningen som genomförs för denna uppsats är en kvalitativ undersök-

ning som kartlägger utbudet av skönlitteratur på andra språk än svenska i 

klassrum samt på skolbibliotek. Undersökningen utgår från besök på skol-

bibliotek där skolbibliotekarier intervjuas och litteraturen på andra språk un-

dersöktes. Intervjuer via telefon och mejl genomfördes även med lärare. I syfte 

att skapa en insyn i de olika språk som talades av eleverna i kommunen tog jag 

kontakt med kommunens språksamordnare som bland annat är ansvarig för 

anordning av modersmålsundervisningen. I detta möte gick vi igenom statisti-

ken för de språk som talas i kommunen. I detta metodkapitel kommer inled-

ningsvis under rubrik 3.1 Urval urvalet av deltagare presenteras samt moti-

veringar till urvalet. Efter detta i avsnitt 3.2 Insamlingsmetoder kommer under-

sökningens datainsamling förklaras vilket följs av 3.3 Analysförförande där det 

beskrivs hur data har analyserats. Under rubrik 3.4 Etiska ställningstaganden 

beskrivs etiska ställningstaganden som gjort vid undersökning och skrivandet 

av uppsatsen. Avslutningsvis kommer brister i undersökningen att presenteras 

i 3.5 Brister i undersökningen. Det kommer ges förklaringar till bortfall av delta-

gare, förändring i kommunens situation av digital litteratur och tillgången av 

statistik på elever språk i kommunen.   

3.1 Urval  

Urvalet av skolor är avgränsat till en medelstor kommun i Sveriges inland med 

ett antal tätorter och mindre byar men inga städer. I den undersökta kommu-

nen utgår biblioteksverksamheten utifrån ett huvudbibliotek samt ett antal 

filialbibliotek. I kommunen är skolbiblioteksverksamheten uppbyggd utifrån 

integrerade folk- och skolbibliotek. Skolorna har alltså tillgång till skolbibliotek 

utifrån de krav som skolinspektionen anser bör uppfyllas för att ett skolbiblio-

tek faktiskt ska räknas som ett skolbibliotek, vilket nämndes på sida 8–9 i 

denna uppsats. Dessa skolbibliotek befinner sig antingen inom skolans lokaler 

eller på gångavstånd till skolan med tillgång till en skolbibliotekarie minst en 

dag i veckan. Det finns ett undantag där en skola har en besökande biblioteka-

rie som är ansvarig för skolbiblioteksverksamheten på skolan. Som tidigare 

nämnt finns det många lösningar på hur bemanningen av skolbibliotek anord-

nas. I den undersökta kommunen är det utbildade bibliotekarier som är ansva-
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riga för skolbiblioteksverksamheten med ett undantag där en biblioteksassi-

stent är ansvarig för skolbiblioteksverksamheten.  

Målet vid val av skolor var att undersöka skolor vars förutsättningar 

skildes åt vad gäller storlek på skolan och antal flerspråkiga elever samt resur-

ser skolbiblioteket hade till sitt förfogande. Fyra orters skolor och skolbibliotek 

kontaktades för undersökningen. Lärarna vid en skola och skolbibliotekarien 

vid en annan valde att inte delta eller gick inte att kontakta inom tiden som 

fanns tillgänglig för att genomföra undersökningen. De deltagande i studien 

kommer alltså vara personal från fyra olika skolor. Från två av skolorna deltar 

skolbibliotekarier och lärare. Från en skola deltar endast en skolbibliotekarie 

och från en skola deltar endast en lärare.  

Resultaten som redovisas kommer från skolan och skolbiblioteket som 

utgår från kommunens huvudbibliotek samt tre skolor som är kopplad till fili-

albibliotek. Den första skolan benämns skola A och är kopplad till skolbiblio-

tek A vilket är kommunens huvudbibliotek. Den andra skolan benämns skola 

B och är kopplat till skolbibliotek B. Den tredje skolan benämns skola C och är 

kopplat till skolbibliotek C. På denna skola uteblev skolbibliotekarien och end-

ast en lärare har intervjuats. Den fjärde skolan kallas skola D och är kopplat till 

skolbibliotek D. Vid denna skola intervjuades ingen lärare.  

Skola A är en F-6 skola med ca 130 elever varav 38 talar andra språk än 

svenska. Skolbibliotek A ligger 450 m från skola A och är öppet som skolbiblio-

tek och bemannat med skolbibliotekarie 5 dagar i veckan. Skola B är en F-9 

skola och har ca 420 elever varav 51 elever talar andra språk än svenska. Skol-

bibliotek B ligger i skola Bs lokaler och fungerar som skolbibliotek bemannat 

med skolbibliotekarie 3 dagar i veckan och folkbibliotek 1 dag i veckan. Skola 

C är en F-6 skola med 23 elever varav 7 talar andra språk. Skolbibliotek C är 

tillgängligt 5 dagar i veckan och är bemannat med en skolbibliotekarie som är 

biblioteksassistent en dag i veckan. Skola D är en F-9 skola med ca 320 elever 

varav 81 talar andra språk än svenska. Skolbibliotek D är skolbibliotek 3 dagar 

i veckan och då bemannat med skolbibliotekarie.   

På tre av de fyra integrerade skol- och folkbiblioteken intervjuades re-

spektive ansvarig för skolbiblioteksverksamheten och de var alla utbildade 

inom biblioteks- och informationsvetenskap. De kommer nu att presentera 

med de namn det gets i uppsatsen och hur länge de arbetat som bibliotekarier 

samt varit ansvarig för respektive skolas skolbiblioteksverksamhet. På skol-

bibliotek A var det Anna som intervjuades. Hon har jobbat som biblioteksassi-

stent mellan 2006–2016 och sedan som bibliotekarie de tre senaste åren. Anna 

har varit ansvarig för skolbiblioteksverksamheten på skola A i 3 terminer.  På 

skolbibliotek B var det Beatrice som intervjuades. Hon har arbetat som biblio-
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tekarie sedan 2011 och varit ansvarig för skolbiblioteksverksamheten på skola 

B sedan 2012. Beatrice tjänst är fördelad på två olika bibliotek i kommunen och 

hon är ansvarig för skolbiblioteksverksamheten för två skolor. I intervjun så är 

det dock hennes arbete riktat till skolbibliotek B som är i fokus. På skolbiblio-

tek D var det Daniella som intervjuades och hon har jobbat som bibliotekarie 

sedan 2015 och varit ansvarig för skolbiblioteksverksamheten på skola D i tre 

terminer.  

Det intervjuades även fyra lärare på tre olika skolor i undersökningen 

och de kommer nu att presenteras samt klasserna de arbetar i. På skola A in-

tervjuades Angelica som är lärare för årskurs 3 på skolan vilket består av en 

klass på 18 elever. Angelica har jobbat som lärare sedan 2016 och alla dessa år 

på skola A. I klassen finns en elev som talar samiska och tre som talar tigrinja. 

På skola B intervjuades Bodil som är lärare i årskurs 2 vilket består av en klass 

på 23 elever. Bodil har jobbat som lärare sedan 2008 och alla dessa år på sko-

lan. I klassen talar en elev engelska och två talar arabiska. På skola B intervjua-

des även Britta som är lärare i årskurs 3. Britta har jobbat som lärare sedan 

2000 och de senaste 4 åren på skola B. Årskursen har två klasser som båda be-

står av 15 elever vardera. I den ena klassen finns en elev som talar spanska, en 

som talar portugisiska och en som talar tyska. I den andra klassen finns det två 

elever som talar arabiska, en som talar tigrinja och en som talar tyska. Britta är 

lärare för en av klasserna men på grund av att båda lärarna arbetar utifrån 

samma princip säger Britta att hennes svar kan tolkas som att det gällde för 

båda klasserna. På skola C intervjuades Cecilia som är lärare i årskurs 1–3 vil-

ket är en åldersintegrerad klass med 10 elever. Cecilia har jobbat som lärare 

sedan 2005 och på skola C sedan början av höstterminen. I klassen talar en elev 

i årskurs 3 somaliska, en elev i årskurs 2 tigrinja. Det finns även två elever, en i 

årskurs 1 och en i årskurs 2 som talar holländska. Dessa elever är dock inte 

anmälda för hemspråksundervisning och syns inte i kommunens statistik.   

3.2 Insamlingsmetoder 

För att samla in data till min undersökning har två skilda metoder använts. 

Huvudsakligen samlades data in för att besvara frågeställningarna genom in-

tervjuer men även genom besök på skolbiblioteken för att kartlägga deras ut-

bud och observera hur böckerna placerats. Vid skolbibliotek D var det dock 

inte möjligt med ett besök av skolbiblioteket och denna data har endast sam-

lats in via intervjufrågor via mejl.  

Intervjuerna som genomfördes utgick från en strukturerad form med in-

tervjufrågor som är förutbestämda med öppna svar. Förutbestämda frågor 

används ofta vid kvantitativa undersökningar då det är lättare att hantera vid 
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stora antal och för att underlätta ytterligare brukar även svarsalternativen för-

utbestämmas (Punch & Oancea 2014, 185). På grund av undersökningens syfte 

och klara avgränsning blir dock förutbestämda frågor mest användbart trots 

att undersökningen är kvalitativ. Det finns ett konkret förutbestämt mål med 

vilken information som intervjuerna ska förmedla och denna nås bäst genom 

förutbestämda frågor. Genom besöken på biblioteken och intervjuerna vill jag 

få svar på hur det i praktiken ser ut i klassrummen och på biblioteken. Jag är 

intresserad av hur böcker, i en flerspråkig aspekt, i elevernas omgivning ser ut 

och vad lärare och bibliotekarier gör i praktiken för att påverka denna omgiv-

ning. Tack vare att det är ett mindre antal intervjuade personer så kan öppna 

svar användas vilket ger de intervjuade möjlighet att uttrycks sig fritt. De ges 

möjlighet att ge en mer exakt inblick i situationen utan att välformulerade 

svarsalternativ behöver konstrueras (Punch & Oancea 2014, 183-184). 

Intervjuerna av skolbibliotekarierna genomfördes muntligt på plats i 

skolbiblioteken. I samband med intervjuerna genomfördes kartläggningarna 

av utbudet och observationerna av hur böckerna placerats. Med ett undantag 

vid skola D på grund av problem att ta sig till skolbiblioteket. Vid intervjuerna 

valde jag att anteckna svaren i anteckningsblock under tiden den ägde rum för 

att sedan renskriva dem på datorn kort efter intervjun ägt rum. Vid kvalitativa 

undersökningar är det vanligt att spela in intervjuer för att transkribera inspel-

ningen vilket är en väldigt tidskrävande process (Gibbs & Flick 2018, 18). På 

grund av att jag förväntade mig svar som var relativt korta och övergripande 

ansåg jag att det var mest praktiskt att använda mig av anteckningar då detta 

sparade tid utan att gå miste om information. Intervjuerna av lärarna genom-

fördes via telefon med undantag för lärare A som svarade på intervjufrågorna 

via mejl. Anledningen till att intervjuerna inte skedde på plats var avstånden 

mellan de olika skolorna som gjorde det problematiskt att ta sig till alla skolor 

under de tider som lärarna hade möjlighet att ses. I telefonintervjuerna anteck-

nades svaren under tiden intervjun ägde rum på dator för att sedan renskrivas 

efter. Valet av olika anteckningsformer beror på att datorn kan bli ett störmo-

ment då den drar fokus från att titta på personen som intervjuas och att tan-

genterna låter. Vid telefonintervju upplevs inte datorn på samma sätt. 

För att skapa en överblick över litteraturen som fanns på skolbiblioteken 

på ett rimligt sätt samlades utskrivna listor in från bibliotekskatalogen för re-

spektive skolbibliotek. Detta innebär att all litteratur som tillhörde skolbiblio-

teket både utlånad och litteratur som fanns på plats kunde ses. Vad som dock 

inte syns i listorna är litteratur som beställts och inte ägs av biblioteken.   
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3.3 Analysförfarande 

Efter insamling av data sammanställdes den på dator för att sedan analyseras. 

Först analyserades de skilda svaren från intervjuer och kartläggning utifrån att 

de genomfördes. Efter detta har skolbiblioteken analyserats i jämförelse med 

varandra och klassrummen jämfört med varandra för att titta på skillnader 

likheter utifrån de två olika arbetsgrupperna. Slutligen har de analyserats uti-

från hur de olika miljöerna som eleverna befinner sig i skiljer sig från varandra. 

Det vill säga hur ser helhetsbilden ut för eleverna som kommer från skola A 

både utifrån klassrum och skolbibliotek. Samt hur det ser ut för de båda skilda 

årskurserna på skola B utifrån helheten. Vid skola C och D kunde inte denna 

analys genomföras då det saknades data från antigen lärare eller skolbibliote-

karie.    

3.4 Etiska ställningstaganden 

Kvalitativ liksom all annan forskning måste stå till svars för etiska frågor. Inom 

den kvalitativ forskningen så är det huvudsakligen i planeringsstadiet och in-

samlingen av data som etiska ställningstaganden äger rum (Gibbs & Flick 

2018, 13). Dock kan det även inom redovisningen av resultatet finnas grund för 

en del arbete för att uppfylla etiska principer. Vid en kvantitativ undersökning 

kan deltagande gömmas i mängder av statistik vilket inte sker på samma sätt 

vid en undersökning vid få respondenter och det måste då tas steg för att ano-

nymisera dem (Gibbs & Flick 2018, 13). 

I forskningsetiska principer inom humanistiska-samhällsvetenskaplig 

forskning tas fyra huvudkrav upp som täcker individskyddskravet (veten-

skapsrådet 2002). Dessa är informationskravet, vilket betyder att de berörda 

ska informeras om den aktuella forskningen och dess syfte. Samtyckeskravet, 

vilket betyder att deltagarna själva avgör om de vill delta eller ej. Konfidentia-

litetskravet, vilket betyder att deltagandes uppgifter ska ges största möjliga 

konfidentialitet och att personuppgifter ej ska finnas tillgängliga för obehöriga. 

Nyttjandekravet vilket betyder att det är endast för forskningens ändamål som 

insamlade uppgifter om enskilda personer får användas (vetenskapsrådet 

2002, 7-14). 

Intervjuerna och besöken på biblioteken samt samtalet med kommunens 

språksamordnare har utgått från dessa fyra huvudkrav. Vid förfrågningar för 

intervjuer informerades deltagande om undersökningen syfte samt att deras 

deltagande var anonymt. Kommunen som skolorna i uppsatsen ligger i delges 

inte i uppsatsen. Detta skulle utelämna de medverkandes identiteter och sko-

lorna och skolbiblioteken som de arbetar på. Deltagandes namn samt skolor-
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nas och skolbibliotekens namn har bytts ut för att anonymisera dem. De ur-

sprungliga och renskrivna anteckningarna samt mejl från intervjuer är ej åt-

komligt för obehöriga och används endast för syftet att skriva rapporten. Efter 

avslutat kurs kommer anteckningar och mejl att förstöras.  

3.5 Brister i undersökningen 

Det ursprungliga urvalet av skolor och skolbibliotek deltog inte i undersök-

ningen. Detta berodde på ett bortfall av deltagare vilket gjorde att det vid skola 

C endast intervjuades en lärare och vid skola D endast intervjuades en skolbib-

liotekarie. Resultaten i denna undersökning är inte generaliserbara utan ger 

endast exempel på hur det skulle kunna se ut. Det går alltså inte att ta förgivet 

att detta är en representativ bild av integrerade folk- och skolbibliotek i Sverige 

eller hur lärare väljer att använda flerspråkig litteratur för elevers egen läsning.  

Under undersökningens gång skrevs ett avtal för Polyglutt skola i kom-

munen. Detta är en flerspråkig pedagogisk boktjänst som riktar sig till F-3.  

[…] Polyglutt skola – en digital boktjänst med över 400 böcker. I Polyglutt skola 

finns bilderböcker, faktaböcker, lättlästa böcker och kapitelböcker inlästa på upp 

till 45 språk utöver svenska. I tjänsten finns även böcker med TAKK- och teck-

enspråksfilmer. Böckerna i Polyglutt skola har bild, ljud och text (på svenska). 

Ett stort antal böcker har även ljud på olika modersmål (ILT Inläsningstjänt, 

2018). 

Denna tjänst utökar möjligheten för alla elever att kunna läsa på sitt moders-

mål och fortfarande arbeta utifrån samma böcker. Vidare utökas utbudet av 

digitala böcker på flera språk.  På grund av att utbudet förändrats finns det 

även en sannolikhet att arbetet med böcker på andra språk kommer att föränd-

ras. 

Den statistik som fanns tillgänglig över vilka elever som talade vilka 

språk i kommunen var över alla elever i grundskolan och hur många av dessa 

som går i klass 1–3 visas inte. Vidare så är det endast de elever vars språk har 

blivit anmälda av föräldrar som syns i statistiken, vilket betyder att den inte 

visar en fullständig bild. Lärarna som deltar i undersökningen har dock kun-

skap om språken som eleverna i deras klass pratar oavsett om de syns i sta-

tistiken från kommunen.   

4 Resultat och analys 

I denna del av texten redovisas och analyseras resultatet av den insamlade 

data från intervjuerna och besöken på skolbiblioteken. Under rubriken 4.1 

Språköversikt presenteras information om de språk som finns representerad 

bland eleverna i kommunensskolor samt information om hemspråksundervis-
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ning. Under rubriken 4.2 Skolbiblioteken presenteras data insamlade från besö-

ken på skolbiblioteken och intervjuerna av bibliotekarierna ansvariga för skol-

biblioteksverksamheten. Under rubrik 4.3 Skola A, B och C presenteras data 

insamlad från intervjuerna med lärarna på dessa skolor. 

4.1 Språköversikt 

I kommunen som undersökningen genomfördes i talades 34 olika språk utöver 

svenska av eleverna i årskurs F-9. Dessa 34 olika språk talas av 213 olika elever 

vilket har minska från förra året då det var 249 elever som talade andra språk. 

Det är antalet elever som talar arabiska, dari, kurdiska, norska, persiska, soma-

liska och spanska som har minskat. Antalet elever som talar engelska, samiska 

och tyska har dock samtidigt ökat. Vilket visar på att det finns en rörlighet i 

vilka språk som talas av eleverna i kommunen från år till år. De två vanligaste 

språken som talas av elever i kommunen är arabiska som talas av 45 elever och 

tigrinja som talas av 27 elever. Det tredje vanligaste språket är dari vilket talas 

av 19 elever detta är tätt följt av samiska och somaliska som båda talas av 16 

elever vardera och engelska som talas av 15 elever. De övriga 28 språken talas 

vardera av mellan 1–8 elever och det är nio av dessa språk som talas av endast 

en elev. Språken som eleverna talar är alltså väldigt spritt och många språk 

talas av väldigt få elever vilket ger konsekvenser för om de har rätt till mo-

dersmålsundervisning eller ej. I diagram 1 visas den totala fördelningen av hur 

många elever som talar respektive språk i kommunen och fördelningen av 

antal elever på skola A, B, C och D visas i diagram 2,3,4 och 5. Dessa värden är 

tagna från statistik som språksamordnaren i kommunen gav. Detta betyder att 

om elever talar ett språk men detta inte anmälts syns det inte i statistiken, till 

exempel de två elever som talar holländska på skola C.  
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Arabiska; 45

Tigrinja; 27

Dari; 19

Samiska; 16

Somaliska; 16

Engelska; 15

Norska; 8

Persiska; 7

Kurdiska Norra; 6

Spanska ; 5

Nederländska; 4

Danska; 3

Thai; 3
Tyska; 3

Ungerska; 3

Albansla; 2

Estniska; 2

Finska; 2

Franska; 2

Kroatiska; 2

Ormo; 2

Pols
ka ; 

2

Portugisiska; 2

Ryska; 2

Dargrinska; 1

Grekiska
; 1

Indonesiska; 1

Isländska; 1

Kurdiska 
centrl; 1

Lingala; 1
Syriska; 1

Turkiska; 1

Urdu; 1

Antal elver per språk i hela kommunen

Arabiska Tigrinja Dari Samiska Somaliska

Engelska Norska Persiska Kurdiska Norra Spanska

Nederländska Danska Thai Tyska Ungerska

Albansla Estniska Finska Franska Kroatiska

Ormo Polska Portugisiska Ryska Dargrinska

Grekiska Indonesiska Isländska Kurdiska centrl Lingala

Syriska Turkiska Urdu

 

 

Diagram 1 
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Diagram 2 

 
 

Diagram 3 

 

Arabiska; 10

Tigrinja; 7

Kurdiska Norra; 6

Persiska; 6

Dari; 2

Norska; 2

Samiska; 2

Engelska; 1 Thai; 1

Ungerska; 1

Antal elever per språk på hela skola A

Arabiska

Tigrinja

Kurdiska Norra

Persiska

Dari

Norska

Samiska

Engelska

Thai

Ungerska

Arabiska; 13

Dari; 8

Norska; 5
Danska 

; 3

Engelsk
a; 3

Tyska; 3

Tigrinja; 3

Kroatiska; 2

Portugisiska; 2

Samiska; 2

Spanska; 2

Finska; 1

Nederländska; 1

Polska; 1
Turkiska; 1

Urdu; 1

Antal elever per språk på hela skola B

Arabiska

Dari

Norska

Danska

Engelska

Tyska

Tigrinja

Kroatiska

Portugisiska

Samiska

Spanska

Finska

Nederländska

Polska

Turkiska

Urdu
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Diagram 4 

 
 
Diagram 5 

 
 

Ormo; 2

Tigrinja; 2

Darginska; 1

Engelska; 1

Nerderländksa; 1

Antal elever per språk på hela skola C

Ormo

Tigrinja

Darginska

Engelska

Nerderländksa

Arabiska; 18

Tigrinja; 15

Somaliska; 13

Samiska; 9

Dari; 7

Engelska; 4

Tyska; 3

Albanska; 2

Franska; 2

Estniska; 1

Grekiska; 1

Indonesiska; 1

Kurdiska 
centrl; 1

Norska; 1

Syriska; 1

Thai; 1

Ungerska; 1

Antal elever per språk på hela skola D

Arabiska

Tigrinja

Somaliska

Samiska

Dari

Engelska

Tyska

Albanska

Franska

Estniska

Grekiska

Indonesiska

Kurdiska centrl

Norska

Syriska

Thai

Ungerska
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Som visas i diagram 2 talas det 10 språk fördelat på 38 elever på skola A som 

har ca 130 elever. De vanligaste språken är arabiska, tigrinja, kurdiska Norr 

och persiska. I diagram 3 visas det att det talas 16 språk fördelat på 51 elever 

på skola B som har ca 420 elever. De vanligaste språken är arabiska och dari. I 

diagram 4 visas det att det talas 5 språk fördelat på 7 elever på skola C som har 

23 elever. I diagram 5 visas det att det talas 17 språk fördelat på 81 elever på 

skola D som har ca 320 elever. De vanligaste språken är arabiska, tigrinja och 

somaliska.  

Lagarna som berör rätten till modersmålsundervisning har tidigare 

nämnts i 2.1 Lagar. Enligt lagen kan kommuner kräva att ett visst antal elever 

ansöker om undervisning på modersmålet för att denna ska anordnas (Lag 

2014:458). Språksamordnaren berättar hur detta kan ge konsekvenserna att 

elever inom samma kommun men vid olika skolor grupperas ihop för att få sin 

modersmålsundervisning. Detta bidrar i sin tur till att föräldrar ej ansöker om 

hemspråksundervisning då de inte anser det lämpligt att deras barn ska färdas 

långa sträckor för modersmålsundervisningen. Det är på skola A och D endast 

fem olika språk som talas av mer än fem elever vardera. På skola B är det än-

dats tre språk som talas av mer än fem elever vardera och inga av språken som 

talas på skola C talas av mer än två elever. Det visar på att det inte finns stora 

möjligheter för eleverna att modersmålsundervisning ordnas på deras mo-

dersmål på just deras skola. Ett annat problem som uppstår vid modersmåls-

undervisningen är att hitta lärare i de språken som efterfrågas. Hon ger ett 

exempel på arabiskan som har ett stort antal elever men på grund av att det 

finns så många olika sorters arabiska dialekter kan eleverna få en modersmåls-

lärare som talar en annan dialekt än de själva gör. 

4.2 Skolbiblioteken 

Vid besöken på skolbiblioteken var det tydligt att skolbibliotek A var kommu-

nens huvudbibliotek och skolbibliotek B och D var filialbibliotek. Skolbibliotek 

A var större och hade ett mycket större utbud i allmänhet och även inom litte-

raturen för barn på andra språk. Det var även en skillnad i utbudet av böcker 

på filialbiblioteken då skolbibliotek B hade färre titlar och då framförallt på 

färre språk än skolbibliotek D. På skolbibliotek A var barnavdelningen i ett 

eget rum. Det första man såg när man kom in i detta rum var en hylla med 

böckerna på 18 olika språk (ej svenska) och till vänster om denna en hylla med 

samiska böcker på Lulesamiska, nordsamiska och sydsamiska. Skolbiblioteka-

rien Anna berättade att på grund av att kommunen är förvaltningskommun 

för samiska utgår denna litteratur från en egen budget med en egen inköpare. 

Detta förklarar det stora utbudet i förhållande till övriga minoritetsspråk och 
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övrig litteratur på andra språk i förhållande till hur många barn i kommunen 

som de talas av. Tack vare den centrerade placeringen av litteraturen på andra 

språk på barnavdelningen förmedlades den som en självklar del av skolbiblio-

teket.  

På skolbibliotek B var böckerna på andra språk än svenska inte alls lika 

synlig. Den var markerad på något tydligt vis och ingick inte i inramningen av 

bokhyllor som resterande barnböcker avgränsades med. Skolbibliotek D be-

söktes ej men placeringen av litteraturen på andra språk beskrevs av Daniella 

på följande sätt, ”biblioteket är ganska litet bibliotek, så alla språken är sam-

lade på samma ställe.” Alla bibliotekets barnböcker är alltså på samma ställe.  

Skolbibliotekarien Beatrice upplevde situationen som problematisk då 

det inte fanns någon budget för att köpa in böcker och det var även svårt att 

hitta litteratur. Många av böckerna har ingen eller en kort beskrivning om vad 

de handlar om vilket gör det svårt att veta vad det är man faktiskt beställer. 

Anna upplevde också detta problem men försökte lösa det bland annat genom 

att ta hjälp från modersmålslärarna. Anna visade ett stort engagemang vid 

intervjun att göra sitt bästa utifrån de förhållanden som fanns. Hon förklarade 

hur viktigt det var att informera om utbudet som fanns och att eleverna skulle 

vara medvetna om att det fanns litteratur på flera språk. I kommunen går alla 

elever i förskoleklass en bokskola som introduktion till biblioteket. Under 

denna introduktion är det viktigt att visa eleverna utbudet av litteratur på 

andra språk och informera om att detta finns berättar Anna. Hon förklarar vi-

dare hur hon försöker att involvera föräldrar för att visa dem bibliotekets re-

surser och berättar om att det förekommer att elever tar med sig sina föräldrar 

för att visa biblioteket. Om du inte vet att det finns ett utbud, möjlighet till att 

efterfråga litteratur och hur det fungerar på biblioteket så kommer du inte an-

vända dig av det, menade Anna. 

Anna berättade också att när hon besöker klasserna tar hon med böcker 

på de olika språk som finns representerade i klassen om biblioteket har dessa. 

Hon berättar även om fördelarna att använda till exempel böckerna med ara-

biska folksagor som både är skrivna på arabiska och svenska vid bokprat. 

Anna kan då prata om boken på svenska men eleverna kan sedan få möjlighet 

att läsa dem på arabiska.  

På skolbibliotek A och B är det vanligast att modersmålslärare eller 

klasslärare efterfrågar böcker på andra språk. På skolbibliotek D är det fram-

förallt de äldre elever och deras lärare som frågar efter böcker. Men det kan 

hända att det efterfrågas böcker från årskurserna F-3 och då är det både lärare 

och elever. Vid skolbibliotek A var de mest efterfrågade böckerna tvillingböck-

er, vilket är böcker som finns både på svenska och ett annat språk. Vilket 
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skilde sig från skolbibliotek B. ”Hemspråkslärarna vill ofta ha böcker utifrån 

ämne eller hur många substantiv de innehåller” berättade Beatrice. Detta tyder 

på att det hemspråkslärarna utgick ifrån när de beställde böcker till eleverna 

var att det skulle vara ett ämne som var relevant för vad de arbetade med på 

lektionerna eller vilken svårighetsgrad böckerna låg på. På skolbibliotek B ef-

terfrågades det även böcker på engelska av eleverna men då var det inte eng-

elskspråkiga elever utan dessa böcker var populära bland alla elever på skolan. 

4.2.1 Böcker på andra språk som biblioteken ägde 

Både Anna, Beatrice och Daniella beskrev problematiken med att hitta littera-

tur på vissa språk och hur det på andra språk inte finns någon litteratur alls. 

Anna berättar att det är cirka tre gånger så dyrt att köpa en bok på ett annat 

språk än svenska, jämfört med en bok på svenska. Det blir dock bättre och 

bättre och framförallt på de vanligaste språken då priset sjunker tack vare att 

utbudet ökar. Detta framgick tydligt på biblioteket då det på skolbibliotek A 

fanns 97 titlar på arabiska, 64 på persiska och 21 på tigrinja samtidigt så var de 

andra språk än svenska som talades procentuellt fördelat på eleverna var 21 % 

som talade arabiska, 3 % som talade persiska och 13 % som talade tigrinja. Det 

var alltså inte de två vanligaste språken som det fanns flest böcker på. Dessa 

siffror är dock procentuellt fördelat över hela kommunen men med tanke på 

att skolbibliotek A också är kommunens huvudbibliotek har de störst utbud av 

böcker som sedan skickas mellan biblioteken i kommunen. Det kan alltså tän-

kas att utbudet på skolbibliotek A finns för eleverna i hela kommunen. Den 

procentuella fördelningen av elever som talar olika språk blir då relevant för 

utbudet av böcker på skolbibliotek A.    

Utifrån skolbibliotekens bibliotekskatalog har listor framställts med de 

böcker som varje skolbibliotek har på andra språk än svenska. Denna inform-

ation har omvandlats till en tabell med antal böcker på respektive språk i tabell 

1. I dessa listor är det alltså böckerna som skolbiblioteken äger och inte inlånad 

litteratur från andra kommuner eller skolbibliotek i kommunen. Jag kommer 

nu att presenteras litteraturen på andra språk än svenska som fans på skol-

biblioteken i sin helhet. Jag har även valt att presentera ett urval av dessa 

böcker för att visa på hur stor variation det fanns bland litteraturen på andra 

språk än svenska. På skolbibliotek A fanns det böcker på 22 olika språk utöver 

svenska för elever i F–3. På skolbibliotek B fanns det böcker på fyra språk utö-

ver svenska för elever i F–3. Det var framförallt böcker på engelska men dessa 

böcker fungerar i ett annat syfte då de läses av alla elever. Beatrice berättade 

att det var väldigt populärt bland eleverna oavsett modersmål att läsa på eng-

elska och att eleverna själva kom och frågade efter böcker på engelska vilket 
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inte var något de gjorde på andra språk, förutom svenska. På skolbibliotek D 

fanns det böcker på 8 språk utöver svenska för elever i F–3 som ägdes av 

biblioteket och många av dessa var på engelska. Sedan fanns det även 33 böck-

er som var inköpta av skolan och dessa var endast tillgängliga för eleverna på 

skolan. Det var 12 böcker på arabiska och 20 böcker på persiska. Dessa böcker 

var böcker för F-9 och bestod mest av klassiska berättelser. Det fanns bland 

annat för de yngre Prinsessan på ärten, Lilla sjöjungfrun och Aladdin. På listan för 

böcker som skolan ägde saknades författare och titlarna var på persiska och 

arabiska. På grund av detta har inte alla böcker kunnat identifierats men minst 

nio titlar var barnböcker.  

Som tidigare nämnt är kommunen en samisk förvaltningskommun. All 

samisk litteratur på skolbiblioteken har en egen inköpare, egen budget och 

påverkas ej av skolbibliotekarien vilket förklarar skillnaden i utbudet. De 

böcker som står under språket samiska är böcker som innehåller flera av de 

samiska språken. Till exempel kan det vara varannan sida Lulesamiska och 

varannan sida nordsamiska.   

Variationen av utbudet på böckerna varierar mellan de olika språken och 

det är framförallt de språk som det finns fler böcker av som utbudet har en stor 

variation. På skolbibliotek A finns det 97 böcker på arabiska och bland dessa 

finns en stor variation bland titlarna. Det finns syriska folksagor (saknar förfat-

tare), Safinatu nuh skriven av Sally Altschuler vilket är en bok med bibliska 

berättelser. Vidare finns två Lasse Anrells böcker om Spinkis, vilket är nutida 

berättelser som utspelar sig i Sverige om en pojke som spelar fotboll. En annan 

titel som går att hitta bland de arabiska böckerna är Allt blir säkert bra igen av 

tyska författaren Kirsten Boie. Det är en tvåspråkig bok med svensk och ara-

bisk text som handlar om flykt och är skriven ur ett barns perspektiv. Det finns 

även nutida original litteratur till exempel Jaddati la tasmauni (Grandma can't 

hear) av Fatimah Sharaf al-Din.  

Utifrån böcker som är översatta från ett språk till ett annat förekommer 

det ofta att det finns flera titlar av samma författare. Ett exempel på detta är 

böckerna på romani på skolbibliotek A. Det finns ett flertal böcker men dessa 

är framförallt från två olika författare. Det finns 37 böcker och av dessa är 12 

skrivna av Gunilla Wolde. Dessa böcker är gamla klassiska svenska barnböck-

er och hälften av böckerna på skolbiblioteket handlar om Emma och hälften 

om Totte. På romani finns sedan 15 titlar av Marina Salto. Hon skriver barn-

böcker med inspiration från riktiga barn. Dessa böcker precis som Emma och 

Totte böckerna handlar alltså om livet i vardagen. Dessa böcker är dock nyare 

och har ett större jämställdhetstänk.  
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Ett exempel på litteratur på ett språk som har färre böcker är de franska 

böckerna på skolbibliotek D. Det finns fem böcker och av dessa är tre fakta-

böcker om fotbollsspelare och en faktabok om katter. Alla dessa är översatta 

från danska. Den femte boken är Le Petit Prince (Den lille prinsen) av Antoine de 

Saint-Exupéry. En författares böcker som fanns på alla skolbiblioteken översatt 

till ett eller flera språk var Astrid Lindgren.  

Utöver litteraturen som finns på skolbiblioteken går litteratur att bestäl-

las via fjärrlån. Genom biblioteken ligger i samma kommun har de samma för-

utsättningar och ingår i samma samarbeten med andra kommuner. Anna be-

skriver att det finns ett relativt stort utbud på de vanligare språken och att det 

finns ett gott samarbete både inom länet men även med en kommun i södra 

Sverige.   
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Tabell 1 

Skolbibliotek 

A 
 

Skolbibliotek 

B 

 Skolbibliotek D  

Språk Antal Språk Antal Språk Antal 

Arabiska 97 Arabiska 20 Arabiska 31 

Bosniska 1 Engelska 69 Engelska 49 

Danska 8 Persiska 19 Franska 5 

Engelska 77 Sydsamiska 10  Persiska 14 

Finska 4   Samiska 3 

Franska 9   Somaliska 5 

Jiddisch 9   Sydsamiska 15 

Kurdiska 16   Tigrinja 13 

Lulesamiska 2   
Böcker skolan köpt i. Endast för 

eleverna på skolan  Alla åldrar 

F-9 

Meänkieli 15   Arabiska 12 

Nordsamiska 7   Persiska  20 

Norska 15     

Persiska 64     

Romani 37     

Samiska 5     

Somaliska 50     

Spanska 13     

Sydsamiska 44     

Syriska 2     

Thai 3     

Tigrinja 21     

Tyska 4   Totalt (bibliotekets) 135 

Totalt 503 Totalt 118 Totalt (alla) 167 

 

4.2.2 Digitala böcker 

Det finns även i kommunen möjlighet att komma åt litteratur via nätet men det 

är ett problem att denna information ska nå ut till föräldrarna. Både Anna och 

Beatrice berättar att det har en tjänst som heter Världens bibliotek vilket pre-

senterades på sida 13. Som tidigare nämnt har hemsidan varldensbibliotek.se 
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böcker och ljudböcker på språken arabiska, bosniska, kroatiska och serbiska, 

persiska, somaliska, tigrinja och turkiska.  

Under kategorin barnböcker finns det böcker på de tidigare nämnda 

språken och ljudböcker på arabiska och persiska. Det finns flest böcker på ara-

biska som har 122 titlar, därefter kommer somaliska med 41 titlar, på persiska 

finns det 32 titlar, på tigrinja 11 titlar och på bosniska, kroatiska och serbiska 8 

titlar. De titlar som finns är bland annat klassiska sagor av H.C Andersen som 

finns på alla språken utom tigrinja. Vidare är titlarna en blandning av folksa-

gor från länderna som talar språken de är skrivna på, böcker som utspelar sig i 

länder där språken de är skrivna på talas och översättningar från svenska 

böcker. Det finns även en del faktaböcker och läsläror och då framförallt på 

arabiska. När man väljer en bok kommer man in på en presentationssida där 

det står författare, illustratör, när boken är skriven samt en kort beskrivning 

om vad den handlar om. Denna information finns både på svenska och respek-

tive språk boken finns i.   

Alla elever i kommunen har även bibliotekskort vilket gör att de kan 

logga in på kommunensnamn.elib.se för att läsa e-böcker vilket är en tjänst som 

används av flera av landets kommuner för bibliotekens digitala böcker. Där 

finns det böcker på arabiska och engelska. De arabiska böckerna är framförallt 

svenska böcker som är översatta till arabiska. Böckerna kan läsas via hemsidan 

eller genom att ladda ner appen Biblio och läsa dem i appen på en smartphone 

eller surfplatta. Detta alternativ till digitala böcker nämns av alla tre skolbiblio-

tekarier. 

Anna och Beatrice säger att de ej har en kunskap om vilka språk som 

eleverna pratar vid mötet av dem i skolbiblioteken om eleverna inte uttrycker 

detta för dem. Därför har de när eleverna besöker biblioteket inte möjlighet att 

uppmuntra dem till läsning på deras andra språk än svenska. Daniella ut-

trycker dock en övergriplig kunskap om språk som talas av eleverna på skolan 

och förklarar att hon har detta genom att eleverna aktivt frågat om böcker på 

dessa språk. Hon har alltså en större kunskap av de äldre eleverna då dessa 

frågar efter böcker mer. För att kunna anpassa böcker som tas med till klass-

rummen frågar Anna innan besöken i klassen om vilka språk som talas för att 

kunna ta med böcker på alla språk som finns representerade i klassen.  

4.3 Skola A, B och C 

Resultaten från intervjuerna med lärarna kommer nu att presenteras. Vad som 

kommer att presenteras är antalet böcker som finns i klassrummet samt vilka 

språk dessa böcker är skrivna på. Vidare så kommer det att presenteras vilka 
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språk som eleverna uppmuntras att läsa på och hur ofta skolbiblioteken be-

söks.  

På skola A intervjuades Angelica som är lärare i årskurs 3 där det går 

fyra flerspråkiga elever. De har alltid kring 20–30 böcker stående i klassrum-

met som är lånade från skolbiblioteket och dessa är då framförallt på svenska 

med några få undantag av engelska böcker. ”Tyvärr så är det flesta på svenska 

det finns en och annan engelska men det är det.” skriver Angelica. Vilket ut-

trycker att hon ser det som någonting negativt att det inte finns böcker på de 

andra språken eleverna talar. Böckerna väljs av läraren i samråd med skolbib-

liotekarien och byts ut minst en gång per termin men oftast fler gånger. På frå-

gan hur ofta klassen går till skolbiblioteket skriver Angelica; 

 Vi har inget eget "skolbibliotek" utan går till det allmänna biblioteket som ligger 

precis bredvid skolan. Vi har en av bibliotekarierna som kommer med böcker in 

till vårt klassrum. Vi försöker besöka biblioteket minst en gång per termin men 

det kan bli fler. Beroende på om man kan få tag på lärare som kan följa med. 

Biblioteket som hon nämner är skolans skolbibliotek men uppfattas inte som 

detta av Angelica. Enligt kommunens biblioteksplan har alla skolor i kommu-

nen tillgång till skolbibliotek med en varierad form och omfattning utifrån 

lokala förutsättningar. I planen står det att skola A har integrerat folk- och 

skolbibliotek på kommunens huvudbibliotek alltså skolbibliotek A.  

På skola B intervjuades Bodil som är lärare i årskurs två där tre flersprå-

kiga elever gick. Bodil säger att de har ett stort antal böcker i klassrummet. 

Vissa av dessa är lånade från skolbiblioteket och andra har Bodil under åren 

samlat på sig. Bibliotekarien byter ut de som kommer från skolbiblioteket 

varannan vecka. De språk som finns representerade i dessa böcker är framför-

allt svenska med några undantag på engelska. Eleverna i klassen får besöka 

skolbiblioteket varannan till var tredje vecka och får då hjälp av skolbiblioteka-

rien att hitta böcker. 

På skola B intervjuades också Britta som är lärare i årskurs 3 där det i ena 

klassen går tre och i den andra fyra flerspråkiga elever. I åk 3 har de boklådor i 

klassrummen med ca 30 böcker och dessa utnyttjas även av fritids som har 

tillgång till klassrummens lokaler under fritids. Böckerna i boklådorna är end-

ast på svenska. Alla elever har också sin egen bok, en bänkbok. För dessa böck-

er ser Britta till att de elever som talar två språk har en bok på båda språken. 

Hon ser även till att eleverna lånar hem böcker på båda språken. Om det är 

möjligt ser Britta gärna att de har tvillingböcker, alltså samma bok på svenska 

och det andra språket. Böckerna byts ut eftersom när eleverna är klara med 

dem. Valet av nya böcker sker i samråd med lärare och bibliotekarie och utgår 

från elevernas intresse och nivå på läsning. Klassrummen ligger placerade så 
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att de kan titta ut genom fönstret och se in i biblioteket så om bibliotekarien är 

där kan eleverna gå ner själva om de behöver en ny bok. Klassen går tillsam-

mans till biblioteket cirka var tredje vecka och bibliotekarien kommer fyra 

gånger per termin till klassen. 

På skola C intervjuades Cecilia som är lärare för årskurs 1–3 där det går 

fyra flerspråkiga elever. I klassrummet finns inga böcker utöver elevernas egna 

bänkböcker. ”Nej. Skolbiblioteket ligger på skolan. Det finns inte behov av det 

då skolbiblioteket ligger så nära, vi går dit en gång i veckan.”, svarar Cecilia på 

frågan om de har böcker i klassrummet. Cecilia anser alltså att skolbiblioteket 

är väldigt lättillgängligt och på grund av detta finns det inget behov av att för-

vara böcker i klassrummet då de kan besöka skolbiblioteket vid behov.   

Angelica, Bodil och Britta förklarar alla att möjligheten att läsa digitala 

böcker är begränsad på grund av tillgång på surfplattor och datorer. Angelica, 

säger att det är barnen med läs- och skrivsvårigheter som har första tur att an-

vända surfplattor. I årskurs 3 på skola B delas 20 surfplattor mellan årskurs 1 

och 3 vilket blir 50 elever. Andraspråkseleverna använder dem i undervisning-

en i övrigt som ett språkligt stöd i from av bland annat inläsningstjänst men ej i 

egenläsningen. Cecilia säger att det ej finns någon tillgänglighet att läsa digi-

tala böcker på skola C.  

Alla klasserna har planerad regelbunden egenläsning med undantag för 

Bodils klass. Hon säger att beroende på hur mycket läsning som klassen gör i 

övrigt avgör om hon väljer att planera för egenläsning i schemat. Både Ange-

lica och Bodil säger att de även kan använda egen läsningen som en aktivitet 

om eleverna är klar med en uppgift. I Brittas klass sker egenläsningen i sam-

band med svensklektionerna.  

Vid egen läsning uppmuntras inte eleverna att läsa på sina andra språk 

än svenska av Angelica, Bodil och Cecilia. Det är endast läsning som upp-

muntras. Cecilia förklarar hur vissa elever som kommer till Sverige inte har 

någon tidigare skolerfarenhet och att det då i första hand är att lära dem läsa 

på svenska som prioriteras då det är avgörande för så mycket annat. Hon kan 

inte de andra språken eleverna talar och anser att hon inte kan hjälpa eleverna 

att lära sig läsa på dessa språk.  
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5 Diskussion 

Jag kommer nu att genomföra en diskussion utifrån resultatet av min under-

sökning. Syftet med denna uppsats var att undersöka vilken tillgång det finns 

till litteratur på andra språk än svenska för flerspråkiga elever. De forsknings-

frågor jag utgått från var: Vilka förutsättningar finns för flerspråkiga elever att 

ta del av litteratur på sina andra språk än svenska? Vilket utbud finns på sko-

lan och skolbiblioteket av denna litteratur? Hur presenteras detta för eleverna? 

Diskussionen utgår ifrån att finna svar på dessa frågor.  

Skol- och klassrumskultur 

I de inledande skolåren lär sig eleverna vad som förväntas av dem i skolan och 

vad man sysselsätter sig med på lektionerna. Som nykommen till Sverige lär 

du dig när du börjar i den svenska skolan vilka förväntningar som finns på dig 

som elev och vad man sysslar med på lektionerna. Det är genom den skol- och 

klassrumskultur som eleverna möter som de kommer att skapa sig en uppfatt-

ning om skolan. Det är alltså avgörande för elevernas syn på litteratur vilken 

litteraturkultur som förmedlas. Genom att böcker inte finns tillgängliga på 

elevers modersmål hindras de från att utveckla sitt läsande på detta språk och 

skolorna visar även en bild av att alla deras språk inte är viktiga i skolan (Skol-

inspektionen 2018, 22). Om eleverna endast möter litteratur på sina modersmål 

i modersmålsundervisningen visar det att språken används vid separata till-

fällen och är inte av värde i alla situationer. Genom att diskutera resultaten 

från min undersökning har jag för avsikt att reda ut vilken syn på litteratur 

som förmedlas till eleverna i undersökningen. Denna syn kommer dels att vi-

sas genom min forskningsfråga, Vilka förutsättningar finns för flerspråkiga 

elever att ta del av litteratur på sina andra språk än svenska? och Hur present-

eras litteraturen på andra språk än svenska? 

Som det redogjordes i bakgrunden så gynnas elever som är flerspråkiga 

av att använda sig av och utveckla alla sina språk (Barnett et al. 2007). För att 

eleverna ska uppleva att litteratur på olika språk har en självklar plats i skolan 

behöver denna få en självklar plats i undervisningen. För att elever ska skapa 

ett intresse för att läsa på modersmålet och finna ett värde med att sysselsätta 

sig med detta behöver skolan förmedla att det finns ett värde med detta. Ele-

verna behöver stöd från läraren för att de ska läsa litteratur på sitt modersmål. 

Om det är svenska böcker som finns tillgängliga för eleverna till egenläsning 

så kommer de lära sig att egenläsning betyder att vi ska läsa på svenska. Fram-

förallt med tanke på att litteracitetsträning till större delen sker på svensklekt-

ionerna. När egenläsningen också sker i samband med svensklektionerna blir 

det ännu mer kopplat till det svenska språket.  
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Utifrån dessa tankar ser man att synen som förmedlas till eleverna i de 

olika klasserna är olika beroende på vilken lärare de har. I Brittas klass såg hon 

till att alla elever hade böcker på båda sina språk både hemma och i skolan. 

Dessa elever visades genom detta att litteratur på båda språken hade en själv-

klar plats i skolan och att alla elevernas språk var av värde. I de övriga klas-

serna läste alla elever endast på svenska och lärarna i dessa klasser hade även 

endast ett fokus på att eleverna skulle läsa. Lärarna uppmuntrade inte eleverna 

eller visade dem att det fanns ett värde i att läsa böcker på deras modersmål. 

Pham och Tipton (2018, 605) samt Bylund och Díaz (2012, 603) skriver att re-

gelbunden exponering var den viktigaste faktorn för att utveckla första språ-

ket. Utifrån detta skapar Britta förutsättningar för en större exponering av 

första språket genom att eleverna får ta del av det genom att läsa böcker på 

deras förstaspråk.  

Utöver att eleverna skulle läsa på sitt förstaspråk i skolan var Britta noga 

med att eleverna lånade hem böcker också. Anna var också engagerade i att 

inkludera hemmen i elevernas läsvanor och arbetade för att göra föräldrar 

medvetna om skolbibliotekets resurser. Detta blir avgörande för elevernas för-

utsättningar utifrån Clark och Rumbold (2006) och Damber (2015) som skriver 

att hemmen är avgörande för den tidiga läsinlärningen och kan väga upp 

andra faktorer som kan påverka den negativt. Damber (2015, 16–19) menar att 

insikten att lärande även sker utanför skolan måste tas tillvara på och att 

biblioteket kan vara en värdefull plats för barn och deras föräldrar.  

Alla lärare i undersökningen besökte skolbiblioteket med sina klasser 

och fick besök av skolbibliotekarien. Angelica var dock av den uppfattningen 

att skolbibliotek A inte var ett skolbibliotek. Detta skulle kunna kopplas till 

den stora variationen av vad ett skolbibliotek faktiskt är. Angelicas syn av ett 

skolbibliotek var bland annat att det skulle ligga i skolans lokaler och skol-

bibliotek A kvalificerades då inte som detta. Vidare så uttryckte Angelica att 

det var synd att det inte fanns böcker på andra språk än svenska i klassrummet 

medan det i skolbibliotek A fanns böcker både på samiska och tigrinja vilket 

var språken eleverna i klassen pratade utöver svenska. Skolbibliotekarien 

Anna berättade även att när hon besökte klasserna tog hon med sig litteratur 

på alla språk som talades i klassen, om det fanns på skolbiblioteket. Angelica 

visar en vilja till att integrera flerspråkig litteratur och Anna visar också en 

vilja till detta men samtidigt sker det inte. Ett dåligt samarbete och kommuni-

kation mellan läraren och skolbibliotekarien skulle kunna vara orsaken till 

detta.  

Skolbiblioteken har tilldelats en stor faktor till att påverka elevers läs-

ning, Avery (2014, 498). Skolbibliotekarier på välfungerande skolbibliotek har 
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även utifrån forskning tilldelats en stor bidragande faktor för en positiv påver-

kan på elevers läsande, (Gärdén 2017, 15). Det är alltså viktigt med ett samar-

bete som fungerar så att eleverna får möjlighet att ta del av dessa positiva ef-

fekter. Att samarbetet mellan Anna och Angelica fungerade mindre bra skulle 

kunna bero på olika faktorer men utifrån vad skolinspektionen skriver om 

skolbibliotekens arbete så har rektorn en stor roll i att samarbetet ska fungera 

(Skolinspektionen 2018, 20). Utifrån detta skulle en anledning kunna vara att 

rektorn inte givit några tydliga direktioner i hur samarbetet ska gå till eller i 

vilken mån skolbiblioteket och skolbibliotekarien kan stötta eleverna och deras 

undervisning. Vidare skulle det faktum att Angelica inte såg skolbiblioteket 

som ett skolbibliotek ligga till grund för att hon inte känner att det finns lika 

stora möjligheter att ta hjälp av deras kompetens.     

Utöver klassrumskulturens inställning till språk visar skolbiblioteket 

eleverna vilken plats den har i skolan genom sitt utbud av litteratur på flera 

språk och sättet den presenteras på. Skolbiblioteken i undersökningen utgår 

från integrerade skol- och folkbibliotek och var bemannade med utbildade 

bibliotekarier. Utifrån detta kan det tolkas som att de tillhör några av de skol-

bibliotek i Sverige som har bättre förutsättningar.  

Elever som kommer in på skolbibliotek A möts direkt av en miljö där 

den flerspråkiga litteraturen har en självklar plats. De får även andra förutsätt-

ningar då detta bibliotek har ett större utbud. Att kunna titta bland böckerna 

och bläddra i dem kan fungera motiverande för elevernas läslust och om ut-

budet är större blir det mer sannolikt att eleverna hittar böcker som intresserar 

dem. Det är dock inom skolbibliotek A stor skillnad för eleverna beroende på 

vilket språk de talar då det inte fanns jättestor variation bland titlarna på de 

språk som hade ett mindre utbud av böcker.  

I skolinspektionens kvalitetsgranskning framkom det att det var stor 

skillnad skolbiblioteken emellan och att många inte gjorde något speciellt ar-

bete för elever med annat modersmål än svenska (Skolinspektionen 2018, 6). 

Detta var någonting som visade sig i denna undersökning. Beatrice förklarade 

att den stora skillnaden på utbudet berodde på de skilda förutsättningarna 

som fanns. På grund av att skolbibliotek A var kommunens huvudbibliotek 

hade det en helt annan budget än skolbibliotek B. Det var alltså detta och det 

faktum att Beatrice inte arbetade heltid på skolbibliotek B som orsakade skill-

naderna menade hon. Annas engagemang och vilja till att göra biblioteket till 

en plats för alla måste dock ses som en påverkande faktor till utbudet och hur 

det presenteras. Anna strävade efter att alla skulle kunna finna litteratur på sitt 

modersmål på skolbibliotek A. Det skulle dock kunna argumenteras att en del 

av anledningarna till att Anna hade ett så stort engagemang är på grund av att 
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hon har mer frihet i sitt arbete. Hon utgår från en större budget och arbetar 

endast på ett bibliotek. Som tidigare nämnt så är Beatrice tjänst fördelad över 

två bibliotek i kommunen och hon har ansvar för två skolors biblioteksverk-

samhet.  

Det går dock även att se en skillnad på Skolbibliotek B och D. Båda dessa 

är filialbibliotek och både Beatrice och Daniella uttryckte att på grund av detta 

var de väldigt små. Det framkom dock skillnader mellan dessa två skolbiblio-

tek i min undersökning. Utbudet av böcker och då framförallt antal olika språk 

som det fanns böcker på skilde sig skolbiblioteken emellan. Skolbibliotek B 

hade 118 böcker för F-3 på fyra olika språk medan skolbibliotek D hade 135 

böcker för F-3 på 8 olika språk och även de tidigare nämnda 33 böckerna för F-

9 som ägdes av skolan. Detta skulle antingen kunna bero på att trots att skola B 

har 100 fler elever än skola D så går det fler elever som talar andra språk på 

skola D. På skola B går det 420 elever och 51 av dessa talar två språk vilket är 

12% av eleverna. På skola D går det 320 elever och 81 av dessa talar två språk 

vilket är 25% av eleverna. Detta skulle kunna vara en bidragande faktor till att 

det fokuseras både tid och pengar på detta utbud. Men skillnaden skulle även 

kunna kopplas till skolbibliotekariens engagemang. Det fanns även ett intresse 

från elevernas sida på skolbibliotek D då Daniella berättade att det frågades 

om flerspråkig litteratur av både lärare och elever. Detta stämmer väl överens 

med tidigare forskning som också visar på sambandet mellan efterfrågan och 

utbud. Det har framkommit genom forskning att elever inte förväntar sig ett 

utbud om det inte finns och om de inte frågar efter det så tror skolbiblioteka-

rier att det inte finns ett intresse, (Gärdén 2017).     

När eleverna intresserat sig för böckerna kan det ge en anledning att 

böcker ska finnas på plats så eleverna kan få titta och bläddra i böckerna. En 

lärare väljer inte böcker på samma vis som elever och påverkas inte lika myck-

et av att de inte finns på plats. Det går även att se hur elevers intresse påverkar 

skolbibliotekarien vid skolbibliotek B utifrån engelska litteraturen. Skolbiblio-

tek B och D har båda många böcker på engelska i förhållande till övrig ut-

ländsk litteratur medan antalet engelskspråkiga elever inte var särskilt högt. På 

skola B gick det tre engelskspråkiga elever och skolbibliotek B hade 69 böcker 

på engelska. På skola D gick det fyra engelskspråkiga elever och skolbibliotek 

D hade 49 böcker på engelska. Detta kan förklaras utifrån att dessa böcker inte 

enbart finns för de engelskspråkiga eleverna och att de är lättare att köpa in. 

Det är på ett språk som bibliotekarierna förstår och det finns ett större utbud 

vilket även gör att priset sjunker. Men framförallt är de engelska böckerna po-

pulära bland ett stort antal av eleverna. Beatrice uttryckte specifikt hur stort 

intresse det fanns bland eleverna på skolan av böcker på engelska. Utifrån att 
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elever visat ett intresse har Beatrice blivit påverkade vid hennes inköp av eng-

elska böcker. Visat intresse från eleverna har alltså varit en bidragande faktor 

till att öka utbudet.  

Problematik vid beställning av litteratur och digital läsning  

Problematiken med att beställa litteratur på andra språk än svenska grundar 

sig i tre orsaker. För det första är det svårt att hitta litteratur på andra språk 

vilket är sammanlänkat med det andra problemet att förstå vad böckerna 

handlar om. Det tredje problemet som uppstår är kostnaden då dessa böcker i 

snitt kostar tre gånger så mycket som en bok på svenska. Detta blir framförallt 

en faktor som påverkar skolbibliotek B och D som har en mindre budget. De 

två första problemen orsakar att det blir tidskrävande att leta litteratur vilket 

försvårar situationen ytterligare. Modersmålslärare kan bidra med hjälp vilket 

skolbibliotekarierna i studien, liksom en svensklärare som var ansvarig för 

skolbiblioteksverksamheten i Avery (2014, 501), beskriver. Modersmålslärarna 

är dock sällan utbildade bibliotekarier och har ofta inte någon lärarutbildning 

vilket gör att dessa kompetenser saknas i deras bedömning av böckerna. Vi-

dare så finns det inte modersmålslärare på alla språk som finns representerade 

bland eleverna. Detta kan antingen bero på att kommunen inte hittat någon 

lärare för språket eller att det inte finns tillräckligt många elever som talar 

språket för att de ska få modersmålsundervisning.  

All litteratur inom kommunen är tillgänglig att beställa biblioteken emel-

lan vilket gör utbudet för eleverna större. Men detta skapar stora skillnader för 

eleverna i årskurserna 1–3. Litteraturen som modersmålslärarna från skola B i 

studien efterfrågade utgick från ett ämne som ska passa övriga ämnen eleverna 

studerade eller antal substantiv. Att skapa en positiv syn och intresse av den 

fria läsningen på modersmålet visades inte utifrån den typ av litteratur som 

efterfrågades. De elever som inte har modersmål lärare blir då även utan hjälp 

att hitta litteratur. Det skulle kunna skapas lösningar för att ge eleverna en 

större insyn i sortimentet av böcker som finns inom kommunen. Till exempel 

skulle det kunna finnas häften antingen i pappersform eller på en dator till-

gängligt för eleverna i skolbiblioteket med alla kommunens böcker på andra 

språk. I häftena skulle det finnas bilder på böckerna och baksidestexten eller en 

kort beskrivning. De skulle då kunna få leta efter böcker på ett sätt som kan 

upplevas roligare och mer motiverande för dem.     

De digitala böckerna som fanns tillgängliga för eleverna skapade ett utö-

kat utbud och framförallt världens bibliotek gjorde att det var lättare för lärare 

eller bibliotekarier att se vad böckerna handlar om. Vidare så kommer avtalet 

som kommunen tecknat med Polyglutt skola ytterligare utöka detta digitala 

utbud. Cecilia läraren på skola C förklarade hur hon hade elever utan tidigare 
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skolerfarenheter. Dessa elever kunde inte läsa på modersmålet och höll nu på 

att lära sig läsa på svenska. Hon kände att hon inte hade kunskap och kapacitet 

till annat än att lära dem läsa på svenska. I Winlund et al. (2017, 67) skriver de 

hur viktigt det är för de två eleverna i studien som kommer nya till en skolkon-

text att få arbeta utifrån innehåll som är bekant för dem. Genom det digitala 

utbudet skulle eleverna i Cecilias klass ha en större möjlighet till litteratur som 

utgick från deras förkunskaper och de skulle till och med kunna få lyssna på 

böcker på modersmålet även om de ej kan läsa dem. Men detta utbud gör liten 

skillnad då eleverna inte har möjligheten att läsa digitala böcker. Skolorna har 

inte möjligheten att erbjuda eleverna surfplattor eller datorer vid egenläsnings-

tiden så att de kan ta del av det digitala utbudet. I dagsläget så är det elever 

med läs- och skrivsvårigheter som har första tur på surfplattorna som finns. 

För att utbudet av digitala böcker som finns ska påverka den faktiska situat-

ionen för eleverna behöver en prioritering göras. Det behöver finnas surfplat-

tor eller liknande tillgängligt för eleverna när de ska läsa. På grund av att egen-

läsningen ofta inte är lagd efter schema en specifik tid en specifik dag blir det 

svårt att i förväg boka surfplattor, som delas mellan flera klasser. På grund av 

att kommunen valt att satsa pengar på de digitala läsmöjligheterna för elever-

na i F-3 kan man tänka att de även borde se över möjligheterna eleverna har att 

läsa dessa och hur detta skulle kunna förbättras så att satsningen blir värd de 

pengar som spenderats på den.        

Som tidigare nämnt så är persiska ett av de språk som de finns flest 

böcker av på skolbiblioteken medan det endast går persisktalande elever på 

skola A av skolorna som deltagit i undersökningen. Det skulle kunna argu-

menteras att det stora antalet av persiska böcker på skolbibliotek A finns för 

alla elever i hela kommunen. Men sammanlagt på alla skolor i kommunen 

finns det endast 7 persisktalande elever. Vad detta visar är istället att det tidi-

gare kan ha funnits persisktalande elever på skolorna men kanske framförallt 

att det är ett vanligt språk i Sverige i övrigt och att utbudet därför är större. 

Detta gör det lättare och billigare att beställa in böckerna. Sammanfattningsvis 

av denna diskussion framkommer det att på grund av höga priser, problem 

med att hitta böcker samt att förstå vad de handlar om blir utvecklingen av att 

skapa skolbibliotek med litteratur på alla elevers språk svår. Detta medför att 

det behöver finnas engagemang från skolbibliotekarien för att det ska läggas 

resurser på det stora arbetet som detta kräver. Vidare kan ett visat intresse från 

övrig personal på skolan och elever behövas för att skolbibliotekarien ska upp-

leva att arbetet är befogat.   
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6 Slutsatser 

Denna undersökning var kvalitativ och dessa resultat kan inte generaliseras 

men utifrån rådande situationen i medverkande skolor har avslutningsvis föl-

jande slutsatser dragits. Att skolbiblioteket har en självklar plats för den fler-

språkiga litteraturen behöver inte betyda att eleverna kommer att låna och läsa 

dessa böcker. Det var endast eleverna i klassen med en lärare som såg till att 

eleverna hade böcker på båda sina språk i klassrummet som hade böcker på 

andra språk än engelska och svenska i klassrummet. Resultaten i denna under-

sökning visar att eleverna i förstahand behöver en lärare som uppmuntrar och 

hjälper att förse eleverna med litteratur på alla sina språk. För att skolbiblio-

teket sedan ska ha ett brett utbud behöver skolbibliotekarien ett engagemang 

som kan grundas eller stödjas genom att lärare och framförallt elever visar ett 

intresse. Slutligen så räcker det inte med ett stort utbud av digital litteratur om 

det inte finns surfplattor eller liknande lättillgängligt för att läsa dessa.     
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Bilaga 1 

Frågor till lärare 
Med läsa menar jag både att läsa text i böcker och att läsa (lyssna på) ljud-

/talböcker. Markera gärna i svaren om det handlar om läsning av ljud/tal-

böcker.  

1. Hur länge har du jobbat som lärare? 

 

2. Hur länge har du jobbat på skolan? 

 

3. Vilken årskurs är du lärare för? 

 

4. Hur många elever finns det i klassen? 

 

5. Finns det elever som talar andra språk än svenska i klassen? Vilka är 

dessa språk i sådana fall och hur många talar dem? 

 

6. Ungefär hur många skönlitterära böcker finns i klassrummet och hur 

många av dessa är på andra språk än svenska? (Om det finns böcker på 

andra språk står de tillsammans med böckerna på svenska?)  

 

7. Vem är det som väljer de nya skönlitterära böckerna, hur väljs dessa 

och hur ofta byts de ut? Skiljer sig utbytet av litteraturen på andra 

språk än svenska om sådan litteratur finns? 

 

8. Hur ofta går ni till skolbiblioteket? 

 

9. Finns det en bibliotekarie som hjälper eleverna att hitta böcker? 

 

10. Har ni tillgång till digitala böcker eller tal-/ljudböcker i klassrummet 

och i sådana fall vilken tillgänglighet har eleverna till att läsa i dessa, 

(utbud av surfplattor eller liknande)? 

 

11. Får eleverna läsa tyst i bänk bok under planerad lektionstid, (eller är det 

endast då det blir tid över)?  

 

12. Uppmuntras i sådana fall eleverna till att välja böcker att läsa på sina 

andra språk än svenska?  
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Frågor om skolbiblioteket 
 

1. Vilken utbildning har du? 

 

2. Hur länge har du jobbat som bibliotekarie? 

 

3. Hur länge har du varit ansvarig för skolbiblioteksverksamhet? 

 

4. Har du någon insyn i vilka språk som eleverna i årskurs 1–3 på skolan 

pratar? 

 

5. Hjälper du eleverna att hitta böcker för egenläsning och uppmuntrar 

du i sådana fall elever till att hitta litteratur på sina andra språk än 

svenska? 

 

6. Förekommer det att litteratur på andra språk efterfrågas att beställas in 

och vem är det i sådana fall som frågar?  

 

7. Finns det möjlighet för eleverna att själva på något vis titta på böckerna 

som finns att beställa? 

 

8. Finns det tal-/ljudböcker tillgängliga för eleverna på andra språk än 

svenska?  
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Bilaga 2 

Kartläggning av bibliotek 
1. Hur många böcker finns de på de representerade språken? 

 

2. Vilken typ av böcker finns det? (variation) 

 

3. Vilket utbud finns det på digitala böcker?  
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