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Abstract 
This thesis examines how school libraries can adapt their programme to new arrival immigrant students. The pur-
pose is to survey the regulatory documents for school libraries to investigate how they adapt their programme 
based on the documents; how new arrival students regard their information needs and if the regulatory documents 
and practice cover those needs; and finally, if the regulatory documents and practice can lead to integration. 

The theoretical framework consists of integration theory, discourse analysis and SWOT-analysis. The meth-
ods used to collect data were semi-structured interviews, conducted with five librarians at four high school librar-
ies, in addition to two student interviews, observations, and 26 questionnaires were collected from students. 

Important findings are that the regulatory documents advocate an adaption to the new arrival students, and 
thereby interpellate them with certain needs, such as literature in their native language as well as easy reader books 
in Swedish. The school libraries adapt their programme based on these needs. From the students' perspective, the 
requirements specified in the regulatory documents align with the new arrivals’ needs to a certain extent. 
There are, however, additional needs, which the students expressed that are not yet being met by the regulatory 
documents or library programme. Based on the empirical material it is recommended to do an inventory of the 
newcomer students’ needs before adapting the library programme.  

Finally, the results suggest that the regulatory documents and the library programme make integration in the 
library context possible when it comes to the communicative dimension. However, more could be done regarding 
social integration, which is one of the needs the students express, but that does not have sufficient support in the 
regulatory documents. These additional needs should be met in order to improve integration for new arrivals into 
the library programme.  
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Inledning 

År 2015 anlände enligt Migrationsverket strax över 160 000 asylsökande till Sve-

rige. Året efter hade antalet sjunkit till cirka 30 000, vilket är färre än antalet asyl-

sökande både 2013 och 2014.1 I en ögonblicksbild av situationen från den 22 no-

vember 2015 innebar detta 40 000 nyanlända i åldern 13–18 år. Skolverket skriver 

att andelen nyanlända elever är störst i högstadie- och gymnasieåldern, där siffran 

motsvarar drygt 5 procent av alla elever i årskurs 7–9, respektive cirka 8 procent av 

alla elever i gymnasieåldern.2 Men det handlar om så mycket mer än siffror. Det här 

är ungdomar som varit en kort tid i Sverige och som behöver läsa in grundskolebe-

tygen för att bli behöriga till gymnasiet. PISA-undersökningen från 2015 visar att 

elever födda i utlandet hamnar efter i flera av de skolämnen som mäts.3 Många sko-

lor tar nu emot nyanlända elever för första gången, andra har en mer inarbetad rutin. 

Inom skolans värld finns en verksamhet som också på många sätt påverkas av ök-

ningen av nyanlända elever – skolbiblioteket.  

Mottagandet kan vara en utmaning på många sätt. Biblioteket kan behöva an-

passa sitt bestånd, sina informationskanaler och sin verksamhet i stort efter de olika 

behov som kan finnas hos en nyanländ tonåring som vänder sig dit. Det är dessutom 

inte säkert att behovet ser likadant ut inom gruppen nyanlända elever. Skolbiblio-

teket lyder under flera olika styrdokument och lagar där dessa elever är en priorite-

rad grupp, och därmed är inte anpassningen en valfrihet. I styrdokumenten råder 

dessutom en viss komplexitet då skolbiblioteket uppmanas sträva efter mångfald å 

ena sidan och integrering å andra sidan. Detta är verkligheten för flera skolbibliotek 

i Sverige just nu. Frågan är om skolbiblioteken är redo att möta de behov som dessa 

elever har, i fråga om till exempel litteratur på lättläst svenska, litteratur på deras 

olika modersmål, information om och i biblioteket som är lätt att förstå samt hand-

ledning i informationssökning som hjälper eleverna att klara av sina skolämnen.  

Frågan om anpassning behöver undersökas. För att skolbiblioteken ska kunna 

ta emot nyanlända elever på bästa sätt behövs studier som tar upp exempel på lyck-

ade anpassningar, samt undersöker vad som får dessa bibliotek att lyckas. Det vill 

säga, vilka faktorer som spelar in för en god anpassning. Därtill behövs metoder för 

att systematiskt utvärdera verksamheten. Min förhoppning är att denna studie ska 

lägga en pusselbit till den forskning jag efterfrågar, samt ge användbara verktyg 

och framförallt fungera inspirerande i arbetet med nyanlända elever. Ett personligt 

intresse ligger också till grund för syftet, då jag själv arbetar som skolbibliotekarie. 

                                                 
1 Migrationsverket.se > Om migrationsverket > Statistik. [Hämtad 2017-01-17] 

Enligt SCB är dock siffran för 2015 något lägre – 134 240 asylsökande: SCB.se  > Sverige i siffror > Männi-

skorna i Sverige > In- och utvandring. [Hämtad 2017-01-17] 
2 Skolverket (2016-01-11). 
3 PISA 2015 (2016), s. 30 ff.  
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Syfte, frågeställningar och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur skolbibliotek kan utforma sin verk-

samhet så att den möter nyanlända elevers behov. Med skolbibliotek avses här så-

dana bibliotek som ligger i anslutning till skolan/är en del av skolverksamheten och 

har minst en bibliotekarie, inte till exempel folkbibliotek med särskilt uppdrag att 

också verka som skolbibliotek. Med nyanlända elever avses elever som varit fyra 

år eller kortare i Sverige. Uppsatsens fokus ligger på skolbibliotek på gymnasiet, 

men resultatet är förhoppningsvis relevant även för yngre elever.  

Det övergripande syftet har lett till fyra forskningsfrågor: 

1. Vad säger styrdokumenten för skolbibliotek gällande mottagande av nyan-

lända elever? 

2. Hur förhåller sig enskilda skolbibliotek till styrdokumenten? Vad finns det 

för möjligheter och hinder att följa dessa? 

3. Vilka behov uttrycker de nyanlända eleverna gällande skolbibliotek? I vil-

ken mån bidrar styrdokumenten/verksamheten till att täcka dessa behov?  

4. Kan styrdokumenten och skolbibliotekets verksamhet sägas leda till integ-

ration? På vilka sätt? 

 

Ett fokus på folkbibliotek och nyanlända i allmänhet hade också kunnat undersökas 

inom ramen för en masteruppsats, men mitt personliga intresse av skolvärlden 

gjorde att jag ville veta hur just nyanlända elever ser på sina behov av skolbibliotek, 

och hur skolbiblioteken kan leva upp till dessa behov genom olika anpassningar. 

Eftersom biblioteksverksamheten regleras av olika styrdokument har även dessa 

inkluderats i studien. Skollagen räknas in bland styrdokumenten eftersom den gäller 

för just skolbibliotek. Trots denna avgränsning tror jag att resultatet kan vara intres-

sant även för folkbibliotek i deras arbete med nyanlända. 

För att uppnå syftet har det första steget varit att analysera styrdokument och 

praktiker. Jag har kritiskt granskat vad och hur den politiska policyn menar att skol-

biblioteken bör göra för att dels skapa mångfald och dels integrera de nyanlända 

eleverna i verksamheten. Styrdokumenten utgör (något förenklat) ett sändarper-

spektiv, vilket skolbiblioteken och i förlängningen eleverna är mottagare av. Som 

komplement har därför även detta mottagarperspektiv inkluderats i analysen. Fyra 

skolbibliotek som har arbetat med nyanlända står som exempel för hur mottagarna 

av styrdokumenten gör i verkligheten för att uppfylla desamma. På så sätt har poli-

tiska riktlinjer och ideal kunnat jämföras med praktikens förhållningssätt och ar-

bete. Biblioteken utgör även sändare gentemot de nyanlända eleverna, som i sin tur 

är mottagare av både policy och praktik. Därför har också deras röst gjorts hörd, för 

att ta reda på om eleverna efterfrågar det som styrdokumenten och verksamheten 

sänder ut. 
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Det andra steget har varit att i det empiriska materialet söka metoder för hur 

skolbibliotek kan arbeta. Detta för att kunna ge skolbibliotek som står inför ett ut-

vecklingsarbete gällande mottagande av nyanlända elever en bakgrund till tidigare 

forskning inom området samt handfasta råd för hur detta arbete kan genomföras i 

praktiken, med stöd i styrdokument och utifrån elevernas behov. 

Avslutningsvis har jag undersökt om styrdokumenten och de fyra bibliotekens 

verksamhet kan sägas leda till integration, och i så fall på vilka sätt.  

Uppsatsen har ett kvalitativt perspektiv och kan således inte sägas ge en hel-

täckande bild av hur skolbibliotek kan eller bör arbeta. Däremot ges exempel på 

anpassningar utifrån dels styrdokumenten och dels fyra verksamheters arbete och 

erfarenhet, samt utifrån 26 elever och deras uttrycka behov. 

Begreppsdefinition 

Nyanländ har i denna uppsats samma innebörd som skollagens definition nedan, 

vilket innebär att en nyanländ elev:  

1. har varit bosatt utomlands,  
2. nu är bosatt i Sverige,  
3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminen de kalenderår de han eller hon fyller 
sju år. 

En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet. Som bosatt 
utomlands anses inte den som inte anses bosatt i landet enligt 29 kap. 2 §.4 

Ibland används i den tidigare forskningen andra begrepp än nyanländ, som är snar-

lika eller som kan inkludera den kategorin, bland annat för att forskningen haft ett 

annat fokus. Immigrant är den som har bosatt sig i ett annat land än där hen är född. 

Flerspråkig är den som talar flera språk än sitt/sina modersmål. Mångspråkig är 

den miljö där flerspråkiga individer verkar.5 En viss skillnad råder mellan begrep-

pen. En nyanländ person är förvisso också immigrant, men en immigrant är endast 

nyanländ den första tiden i mottagarsamhället. Hur bibliotek arbetar med nyanlända 

immigranter respektive immigranter som bott längre i samhället skiljs i forsknings-

bakgrunden inte åt. Det är dock relevant att titta även på den forskningen eftersom 

en nyanländ person har immigrerat och i sin nya kontext är/blir flerspråkig. 

Integration är ett politiskt begrepp, som har haft olika betydelser i olika sam-

manhang.6 I uppsatsen utgår jag från Jose Alberto Diaz definition, då hans integrat-

ionsmodell lägger grunden för uppsatsens teori. I uppsatsen ses integration därför 

som den process som leder till ”tillgång (’access’) till samhällsfältet där ekonomisk 

verksamhet, utbildningsmöjligheter, bostäder, välfärdsfördelar, etc, finns”.7  

                                                 
4 SFS 2010:800, Skollag, 3 kap. 12 a §.  
5 Lucassi (2014), ingen sidnumrering. 
6 Diaz (1996), s. 72 f. 
7 Diaz (1996), s. 74. 
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Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning och rapporter kring dels användargruppen ny-

anlända elever ur ett skolperspektiv, dels om nyanlända och immigranter i relation 

till folk- och skolbibliotek. Avsnittet är längre än brukligt i genren, men jag moti-

verar för varje källa på vilket sätt den är relevant som bakgrund till min egen forsk-

ning. I analysen av uppsatsens resultat kommer jag också att använda tidigare fors-

ning analytiskt, vilket gör att den blir en del av resultatet. 

Om skola och nyanlända elever  

För att kunna säga något om dels nyanlända elevers behov och dels strategier för 

hur skolan och skolbiblioteket kan arbeta med mottagandet av dem, presenteras ne-

dan forskning om fokusgruppen för den här uppsatsen. Skolkontexten är naturlig, 

då det är där vi finner elever, och det är i den miljön skolbiblioteket verkar. I dis-

kussionsavsnittet sätts informationen som ges här in i en skolbibliotekskontext. 

Forskaren i barn- och ungdomsvetenskap, Nihad Bunar, är redaktör för antolo-

gin Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering (2015). Där målas en 

bild upp av hur en stor mängd av de nyanlända eleverna missgynnas i det svenska 

skolsystemet. Så få som 28 procent av de cirka 2600 elever som hade invandrat de 

senaste fyra åren blev 2013 behöriga till nationella gymnasieprogram. Motsvarande 

siffra för elever som invandrat tidigare än så var 52 procent, och för övriga elever i 

årskurs 9 var cirka 87,5 procent behöriga.8 Man bör vid beaktande av sådan statistik 

komma ihåg att eleverna varit en kort tid i Sverige. Statistiken visar dock hur viktigt 

det är att på alla möjliga sätt hjälpa de nyanlända eleverna att uppnå kunskapsmålen 

i svensk skola. 

De medverkande författarna i antologin kommer bland annat fram till att de 

nyanlända eleverna upplever att deras erfarenheter och tidigare kunskaper sällan 

tillvaratas eller värdesätts i svensk skola. Författarna menar att de största problemen 

med mottagandet av nyanlända elever är språkutvecklingen, ämnesutvecklingen, 

den sociala isoleringen och bristande samverkan mellan skolor vid utslussningen.9 

Hur skolbiblioteket, i egenskap av att vara en svenskspråkig och mer informell 

miljö på skolan, inverkar på de nyanlända eleverna kommer att beröras i uppsatsen. 

Några av antologins slutsatser är att språkutvecklingen är beroende av många 

möjligheter till vardaglig språklig interaktion; att de nyanlända elevernas rättigheter 

till utbildning måste prioriteras, och då är brist på resurser inte en godtagbar bort-

förklaring; skolans sociala strukturer, både formella och informella, är viktiga för 

elevernas inkluderingsprocess; samt att samverkan med det civila samhället, för-

äldrar och kultur- och idrottsföreningar behöver ökas.10 Prioriteringen av nyanlända 

nämns även i styrdokument för skolbibliotek. Denna uppsats frågeställning handlar 

                                                 
8 Bunar (2015), s. 9 f. 
9 Bunar (2015), s. 27. 
10 Bunar (2015), s. 29 f. 
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om vilka möjligheter och utmaningar som arbetet med nyanlända innebär. Slutsat-

serna i antologin kommer därför att jämföras med uppsatsens resultat.  

Om bibliotek och nyanlända/immigranter 

Det finns många sätt för bibliotek att arbeta med fokusgruppen immigranter eller 

nyanlända. Dessvärre finns inte så mycket forskning i ämnet, menar biblioteks- och 

informationsvetaren Andreas Vårheim.11 Ännu mindre har jag hittat om skolbiblio-

tek i relation till nyanlända, varför denna litteraturgenomgång kommer att handla 

om arbetet med nyanlända, immigranter eller integration på bibliotek i allmänhet. 

Dessutom ges ur skolbiblioteksforskningen exempel på hur verksamheten kan ar-

beta med mångspråkighet, vilket inte uteslutande handlar om nyanlända elever, men 

likväl kan appliceras på den användargruppen. Jag börjar med ett internationellt 

perspektiv, sedan ett nordiskt och slutligen ett svenskt. I diskussionsavsnittet sätts 

informationen som ges här in i en skolbibliotekskontext. 

Informationsvetarna Nadia Caidi och Danielle Allard har gjort en studie inom 

ABM-forskningen i Canada som fokuserar på socialt kapital som vägen till social 

inkludering. För att uppnå social inkludering menar de att en avgörande faktor är 

tillgång till information – inklusive digital teknik som behövs för att kunna ta del 

av informationen. Informationsinstitutioner som riktar sig mot immigrantgrupper 

behöver förnya sin organisering av information till dessa grupper. Till exempel ge-

nom att lyfta fram kulturellt passande och relevanta resurser och tjänster, så som 

webbsidor, digitala bibliotek och flerspråkiga sökverktyg, samt att inkludera immi-

granterna i processen så att designen av informationsresurserna och -systemen blir 

meningsfulla för dem. Det är inte tillräckligt med tillgång till verktygen utan det 

behövs utbildning i IKT.12  

Även Caidi och Allard finner fältet outforskat när det gäller hur nyanlända och 

immigranter tar del av information, vilket de bland annat tror beror på att det inte 

rör sig om en homogen grupp. Till exempel ser informationsbehovet olika ut bero-

ende på hur länge de har varit i mottagarlandet, och vilka tidigare erfarenheter de 

har av bibliotek.13 En ”påtvingad” homogenitet på gruppen kan skapa en ökad 

känsla av alienering och utanförskap.14 Frågor som biblioteket föreslås ställa sig i 

planeringsstadiet av inkluderingsarbetet är: social inkludering in i vad? Av vem? 

Till vilken nytta/effekt?15 Sammanfattningsvis menar Caidi och Allard att biblio-

teken behöver se till vilken roll kulturen hos olika immigrantgrupper spelar för de-

                                                 
11 Vårheim (2014), s. 63. 
12 Caidi & Allard (2005), s. 303, 314 f. 
13 Caidi & Allard (2005), s. 304, 316. 
14 Caidi & Allard (2005), s. 311. 
15 Caidi & Allard (2005), s. 314. 
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ras informationsbeteende. Därefter bör de försöka underlätta tillgänglighet till an-

vändbar och ”förståbar” information.16 Caidis och Allards resultat kommer att jäm-

föras med denna uppsats fallstudier för att se om biblioteken har liknande erfaren-

heter av arbetet med nyanlända. 

Ellen Kleijnen har tillsammans med andra biblioteks- och informationsvetare 

genomfört två studier i Amsterdam om dels skolbibliotekets inverkan på icke väs-

terländska barns attityder till läsning och läsvanor, och dels skolbibliotekets roll i 

att reducera immigrerade barns inlärningsunderläge (learning disadvantage). I stu-

dien om attityder till läsning och läsvanor framgår att Nederländerna halkar efter i 

internationella undersökningar om barns läskunnighet, och icke västerländska barn 

är en missgynnad grupp i utbildningen.17 Bland annat består deras underläge i att 

många av dem lever i sämre socioekonomiska förhållanden, de talar ett annat språk 

hemma än majoritetsspråket, och de har många gånger färre böcker hemma vilket 

gör att de läser mindre. De hamnar i riskzonen för sämre skolresultat.18 Situationen 

liknar det svenska skolperspektivet som sammanfattades i avsnittet ovan, men ett 

svenskt perspektiv av skolbibliotekens arbete med nyanlända elever saknas. 

Tidigare resultat i internationella studier har styrkt tesen att skolbibliotek har 

en betydelse för immigrerade barns läsförmåga, men Kleijnen et al. varnar för att 

lägga alltför stor vikt vid dessa. Det är inte säkert att resultaten i en studie utförd i 

ett annat land, med ett annat skolbibliotekssystem och andra immigrantgrupper, är 

applicerbart på den inhemska kontexten.19 Sammanfattningsvis upptäckte de att läs-

ning hemma hade betydelse för barnens attityd till läsning och deras läsbeteende, 

och därför är det viktigt att samarbeta med och ge stöd till barnets vuxna gällande 

läsning, samt att möjlighet finns att låna hem böckerna (vilket inte var tillåtet enligt 

den undersökta skolas policy).20 Med denna uppsats ämnar jag ge ett svensk per-

spektiv på skolbibliotek och nyanlända elever. 

I den andra studien av Kleijnen et al. undersöktes skolbibliotekets roll för im-

migrerade barns studieresultat. Även här framkommer att det är vanligt att barn från 

ett icke västerländskt land drabbas av etnisk ojämlikhet i skolresultaten i väster-

ländska skolor. De hamnar helt enkelt efter, och gapet mellan immigrerade barn och 

infödda barn följer ofta med genom hela skoltiden, främst när det gäller språkfär-

dighet. Översikten visar att läsfrämjande arbete verkar gå hand i hand med att 

minska den ojämlika inlärningen. Även om omfattande studier visar på att skol-

biblioteket här spelar en stor roll, finns det enligt Kleijnen et al. luckor i forskningen 

                                                 
16 Caidi & Allard (2005), s. 320. 
17 I den senaste PISA-undersökningen (PISA, 2015) hamnade Sverige över genomsnittet när det gäller läsför-

ståelse, men elever med utländsk härkomst/födda i utlandet, hamnade på en lägre genomsnittlig nivå. S. 30 ff. 
18 Kleijnen, Huysmans, Ligtvoet, et al. (2015a) s. 2. 
19 Kleijnen, Huysmans, Ligtvoet, et al. (2015a) s. 3. 
20 Kleijnen, Huysmans, Ligtvoet, et al. (2015a) s. 13 f. 
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om hur etnisk ojämlikhet i skolresultaten kan reduceras med hjälp av skolbiblio-

teksverksamheten.21 De efterlyser forskning om skolbiblioteks läsfrämjande arbete 

i relation till immigrantelevers läs- och språkförmåga, vars resultat kan ligga till 

grunden för en mer effektiv utbildningspolicy.22 Denna uppsats anknyter förhopp-

ningsvis till den forskning Kleijnen efterlyser, genom att försöka besvara frågan om 

hur skolbibliotek kan utforma sin verksamhet för nyanlända. Däremot är detta inte 

en studie av nyanlända elevers läs- och språkförmåga. 

Andreas Vårheim har i en norsk stad undersökt hur bibliotek i samarbete med 

introduktionsklasser för nyanlända kan bidra till integration. Han räknar ett högt 

förtroende för främlingar som ett tecken på lyckad integration. Bibliotek är institut-

ioner som i flera studier hamnar i toppen av de institutioner människor litar på. De 

är också ofta en av de första institutioner som nyanlända möter. Därmed finns en 

stor möjlighet för bibliotek att verka som en generator för att skapa denna typ av 

integration genom förtroende, menar Vårheim.23  

För att uppnå en verksamhet som inbjuder till och skapar förtroende hos de ny-

anlända (vuxna) eleverna har biblioteket i Vårheims studie haft en specialbibliote-

karie som också fungerade som elevernas lärare på introduktionsprogrammet. På så 

sätt kunde biblioteksverksamheten planeras utifrån immigranternas behov. Till ex-

empel kompletterades beståndet, och med utomstående volontärers hjälp startades 

en läsecirkel för kvinnor samt en läxhjälpsservice. En annan framgångsfaktor var 

att eleverna fick hjälpa till som tolkar på biblioteket. Det nära samarbetet mellan 

introduktionsprogram och bibliotek underlättade för de nyanlända att öva på norska 

i biblioteket. Många av studenterna uppskattade också biblioteket som rum, att det 

där fanns plats att studera. Något som bidrog till att skapa förtroende var också att 

biblioteket uppfattades som en trygg plats som var till för alla, oavsett vilket land 

man kommer ifrån. Enligt bibliotekarien i projektet kan biblioteket alltid göra mer 

för att bygga förtroende. Att anställa en bibliotekarie med immigrantbakgrund 

nämns som ett förslag.24 Vårheims resultat kommer att jämföras med denna uppsats 

fallstudier för att se om det finns liknande erfarenheter av arbetet med nyanlända, 

samt med elevernas uttryckta behov. 

I en annan norsk studie undersöks hur folkbibliotek kan fungera som mötesplat-

ser för immigrantkvinnor. Den är genomförd av biblioteks- och informationsve-

tarna Ragnar Audunson och Svanhild Aabø, samt bibliotekarien Sophie Essmat. De 

kommer fram till att upplevelsen av biblioteket påverkas av kvinnornas tidigare 

(brist på) möte med bibliotek i sina hemländer. Biblioteket i Norge upplevdes som 

en lugn och trygg plats av kvinnorna. Det fungerade som en arena för integration, 

dels genom den roll biblioteket spelade för inlärning av norska, dels för att kvin-

norna här bekantade sig med den norska kulturen genom litteratur samt det spontana 

                                                 
21 Kleijnen, Huysmans & Elbers (2015b), s. 1 f. 
22 Kleijnen, Huysmans & Elbers (2015b), s. 10 f. 
23 Vårheim (2014), s. 62 f, 66 f. 
24 Vårheim (2014), s. 64 ff. 
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mötet med, eller observation, av norrmän i lokalerna. Biblioteket var också en kopp-

ling till den egna kulturen genom tillgång till olika medier på kvinnornas hemspråk. 

Även om inte alla tillfrågade kvinnor uppgav att de använde denna tillgång, upp-

skattade de gesten och kände att deras kultur respekterades. Majoriteten utnyttjade 

dock mångspråksservicen. Främst i form av film och litteratur för att dämpa hem-

längtan, samt i form av nyheter och tidningar för att hålla kontakten med hemlan-

det.25 Även detta resultat kommer att jämföras med fallstudierna och elevintervju-

erna i denna uppsats. 

Hans Elbeshausen, biblioteks- och informationsvetare, och Peter Skov, biblio-

tekarie, har undersökt hur bibliotek kan bidra till integrationsprocessen i Danmark. 

I sin artikel vill Elbeshausen och Skov visa vilket informationsbehov etniska mino-

riteter i Danmark har, och hur folkbiblioteken kan arbeta för att känna igen och 

möta dessa behov.26 Först och främst behövde de olika etniska minoritetsgruppernas 

informationsbehov inventeras, och behoven möttes sedan på olika sätt. Varje år 

köptes det in ett begränsat antal böcker och andra medier på de olika gruppernas 

modersmål. På bibliotekets nätverk kunde användarna komma åt FINFO som är en 

portal som länkar till olika etniska föreningar. Det anordnades också biblioteksori-

entering för olika användargrupper där de informerades om vad biblioteket kan er-

bjuda just dem. Elever i olika skolstadier fick en sådan introduktion, vilket gjorde 

att barn från etniska minoriteter blev bekanta med biblioteksmiljön tidigt. Biblio-

teksbesök var också ett obligatoriskt inslag för alla språkintroduktionsklasser.27 

Dessutom försökte biblioteket att bli mer synligt i annan kommunal verksamhet, 

och tillsammans med en socialarbetare startades en ungdomsklubb. Samarbetet med 

språkskolorna underlättade inköp av läromedel för hur man lär sig danska på olika 

språk. Ett ”rum för unga” startades som en möjlighet för unga att göra sina läxor, 

läsa tidningen eller använda internet.28 Elbeshausen och Skovs resultat är också in-

tressant att utgå från när jag undersöker hur biblioteken i min studie arbetar, och 

vad eleverna i min studie uttrycker för behov. 

Slutligen kommer här ett svenskt perspektiv på mångspråkigt arbete på folk- 

och skolbibliotek. Bibliotekarien Anna Gustafsson Chen har skrivit Utmaning och 

inspiration: mångspråkigt biblioteksarbete för barn och ungdomar med råd och 

inspiration för hur bibliotek kan stödja barn och ungdomar med andra modersmål 

än svenska. Skriften är inte specifikt anpassad för skolbibliotek, men innehåller an-

vändbara råd för verksamheten. Det mångspråkiga arbetet i biblioteket regleras i 

både bibliotekslagen, språklagen och IFLA:s/Unescos mångkulturella biblioteks-

manifest, och är således inte valbart utan en skyldighet, poängterar Gustafsson 

Chen.29 Dessa centrala styrdokument kommer att analyseras i uppsatsen. 

                                                 
25 Audundson, Essmat & Aabø (2011), s. 223 ff. 
26 Elbeshausen & Skov (2004), s. 131. 
27 Elbeshausen & Skov (2004), s. 138. 
28 Elbeshausen & Skov (2004), s. 138. 
29 Gustafsson Chen (2011), s. 17 ff. 
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Gustafsson Chen pekar på betydelsen som modersmålet har för identiteten och 

kulturen, samt för andraspråksinlärningen. Goda kunskaper i modersmålet har visat 

sig ge goda resultat i övriga skolämnen. Flerspråkighet ökar till exempel minnes-

kapaciteten. Omgivningens attityd till modersmålet påverkar dock inlärningen och 

därför är det viktigt hur vi värderar och rangordnar språk. Till exempel kan detta 

beaktas vid inköp, i fråga om val av språk, titlar (originalspråk eller översättning 

från till exempel svenska) och hylluppställning.30 Elever och bibliotekarier kommer 

i den här studien att få ge sin syn på vikten av modersmålet. 

Några av de råd och tips som Gustafsson Chen ger till bibliotek som ska starta 

en mångspråkig verksamhet är: 1) ta reda på vilka språk som talas i bibliotekets 

närmaste omgivning. Här rekommenderas kontakt med modersmålslärarna; 2) tänk 

på att härkomstland inte behöver betyda samma sak som språk. En person från Tur-

kiet kan lika gärna tala kurdiska. Tänk också på att i vissa länder talas flera olika 

språk, samt olika varianter av samma språk. Vissa språk talas i flera olika länder. 

Köp då inte in litteratur från enbart ett av dessa länder, utan anpassa utifrån vilka 

länder låntagarna kommer från; 3) avsätt pengar för medieinköp till ett basbestånd 

av barn- och ungdomsböcker på de största språken i bibliotekets omgivning; 4) bas-

beståndets storlek kan variera men bör innehålla både litteratur från de olika språk-

områdena samt några svenska verk översatta till de olika språken i basbeståndet. 

Börja med att satsa på skönlitteratur och bygg ut efterhand med facklitteratur; 5) för 

inköp av medier på ett språk man inte behärskar kan man behöva extern hjälp och 

då finns inköpstips på Internationella bibliotekets webbplats. Gustafsson Chen re-

kommenderar också att följa bokbloggar och liknande som handlar om litteratur på 

andra språk; 6) när det egna beståndet inte räcker till går det att vända sig till exem-

pelvis sitt läns- eller regionbibliotek för depositionslån; 7) för skyltar, knubbtexter 

och informationsmaterial på olika språk hänvisar Gustafsson Chen till Internation-

ella bibliotekets webbplats; 8) en mångfald bland låntagarna bör leda till att biblio-

tekets personal speglar den etniska och språkliga mångfalden.31 I uppsatsen kommer 

två fallstudier på skolbibliotek och deras arbete med mångspråk att undersökas och 

tillvägagångssättet kan jämföras med Gustafsson Chens råd. 

Bibliotekarien Elin Lucassi har gjort skolbiblioteksmaterialet skola + bibliotek 

= skolbibliotek: Att jobba med mångspråkighet i skolbiblioteket. Hon poängterar 

att skolbiblioteket som en del av skolan behöver följa de läroplaner och kursplaner 

som styr verksamheten. (Dessa styrdokument inkluderas dock ej i analysen). Även 

Lucassi hänvisar till bibliotekslagen, språklagen och IFLA:s/Unescos mångkultu-

rella biblioteksmanifest som handlar om att flerspråkiga individer har rätt till ett 

bibliotek som tillgodoser deras behov även på modersmålet. Detta gäller urval och 

                                                 
30 Gustafsson Chen (2011), s. 11f, 25. 
31 Gustafsson Chen (2011), punkt 1, s. 21 f; punkt 2, s. 21 f; punkt 3, s. 22; punkt 4, s. 22 f; punkt 5, s. 25 f; 

punkt 6, s. 27; punkt 7, s. 37; punkt 8, s. 40. 
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bredd av material, tjänster och information, samt personal som speglar det mång-

kulturella samhället.32 

De utmaningar som skolbiblioteken enligt en enkät från 2014 ansåg att de stod 

inför gällande en mångspråkig verksamhet, var behovet av kunskap om mångsprå-

kig litteratur samt inköpsställen; behovet av kompetensutveckling om flerspråkig-

het och lärande; behovet av praktiskt stöd kring informationsmaterial, skyltar och 

knubbtexter på olika språk. Här finns redan stor hjälp att få på Internationella biblio-

tekets webbplats, skriver Lucassi.33 Hon ger exempel på hur skolbibliotek har sam-

arbetat för att möta dessa utmaningar. Till exempel har olika bibliotek haft ansvar 

för inköp av olika språk, vilket möjliggjorde ett brett och varierat utbud. En annan 

lösning har varit att skapa en gemensam lånecentral. Det finns också möjlighet till 

en nationell samordning via Internationella biblioteket som tillhandahåller olika 

tjänster som skolbiblioteket kan vara behjälpta av.34 

I utvecklingen av ett mångspråkigt skolbibliotek får man inte glömma vikten 

av att det planerade arbetet beskrivs utifrån mätbara mål i biblioteksplanen, menar 

Lucassi. Där ska också tydligt framgå ansvarsfördelningen mellan skolan och skol-

/folkbiblioteket. Arbetet sammanfattas i checklista med tre punkter. Först behöver 

biblioteket göra en kartläggning av de språk som eleverna talar, vilken läsnivå och 

vilka intressen de har, samt undersöka vad modersmålsundervisningen behöver. Se-

dan behöver ansvaret fördelas. Se över vad kommunen kan göra, hur ett samarbete 

med modersmålslärarna kan se ut, hur Internationella biblioteket kan hjälpa till, 

samt undersök om flera skolbibliotek kan samarbeta. Slutligen behöver verksam-

heten formaliseras och mål sättas upp i kommunens biblioteksplan, den lokala verk-

samhetsplanen o.s.v.35 Lucassis skrift kommer att jämföras med utmaningarna de 

fyra biblioteken har mött i arbetet med att anpassa sin verksamhet efter nyanlända, 

och hur de har gjort för att möta dessa utmaningar. 

På Högskolan i Borås gjordes under 2016 en studie om flyktingars informat-

ionspraktiker, för att därigenom öka kunskapen om de processer som gynnar deras 

integration i samhället.36 I slutrapporten av projektet visar analysen av resultatet 

bland annat att biblioteket kan bidra till integration genom att stärka de nyanländas 

språk, kulturella kompetens samt sociala kopplingar mellan användarna, genom att 

vara en mötesplats för alla människor oavsett deras bakgrund. Vid studier av de 

nyanländas informationsbehov fann de att det handlade om ämnen som att lära sig 

svenska och att förstå det svenska systemet (asylprocess, boende etc).37 Hur styrdo-

kument och verksamhet kan bidra till integration är också en av mina forsknings-

frågor, likväl som vilka informationsbehov nyanlända elever har. 

                                                 
32 Lucassi (2014), ingen sidnumrering. 
33 Lucassi (2014), ingen sidnumrering. 
34 Lucassi (2014), ingen sidnumrering. 
35 Lucassi (2014), ingen sidnumrering. 
36 Högskolan i Borås > Forskning > Projekt > Att orientera sig och leva i det svenska samhället – en studie om 

flyktingars informationspraktiker. [Hämtad 2017-06-12] 
37 Pilerot & Hultgren (2017), s. 5 f, 12 f. 
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Teori 

Följande kapitel innehåller denna studies teorival. Huvudteorin kretsar kring integ-

ration, då det är ett perspektiv som är relevant för samtliga fyra frågeställningar. 

Den första frågeställningen handlar om hur policy/ideal ser ut gällande mottagande 

av nyanlända elever i skolbibliotek, och den fjärde frågeställningen handlar om hur 

riktlinjerna i styrdokumenten samt verksamheten kan sägas leda till integration. I 

den andra och tredje frågeställningen lyfts bibliotekens och elevernas perspektiv, 

och även där kan frågan om integration beröras. För att analysera policyn i styrdo-

kumenten används diskursanalys som ett kompletterande teoretiskt perspektiv. Då 

diskursanalys dels är en teoretisk utgångspunkt och dels en konkret metod tas den 

upp under både rubriken Teori och rubriken Källmaterial och metod. För att besvara 

den andra frågeställningen, om hur enskilda skolbibliotek förhåller sig till styrdo-

kumenten och vilka möjligheter och hinder som kan föreligga, kommer en modell 

som härstammar ur organisationsteorin, så kallad SWOT-analys, att användas. 

Teoretisk utgångspunkt kring begreppet integration 

Som övergripande teori för analys av styrdokument och biblioteksverksamhet utgår 

jag från sociologen Jose Alberto Diaz teoribildning, som är en del av Invandrarpo-

litiska kommitténs slutbetänkande till SOU 1996:55. Teorin utgår från den integ-

rationsmodell som Diaz utformade i sin avhandling från 1993, vilken också kom-

mer att refereras nedan för att fördjupa vissa aspekter av teorin. Det kan förefalla 

opassande att för kritisk analys använda en teoretisk modell som dels bygger på ett 

politiskt begrepp, dels en avhandling som i sin tur bygger på andra teorier. Valet 

föll trots det på Diaz då hans forskningsansats är att ge en teoretisk och metodolo-

gisk dimension av integration – eller rent konkret ge diskussionsunderlag för hur 

man kan definiera och mäta integration.38 Han utgår också från ett svenskt perspek-

tiv, vilket gör teorin mer passande för analys av svenska förhållanden. Det bör redan 

här poängteras att Diaz ger ett perspektiv, och att integrationsteorier skiljer sig åt.  

För att sätta Diaz teori i en kontext kommer jag att kort sammanfatta två teorier 

som är vanliga inom samhällsvetenskapen och som Diaz inspirerats av, nämligen 

sociologen Robert Parks race relations cycle och sociologen Milton Gordons assi-

mileringsprocess.39 Båda dessa forskare var verksamma på 1950- och 60-talet i 

USA och deras perspektiv på integration präglas av sin tid och plats. Det är också 

av den anledningen jag istället valt att utgå från Diaz, vars anpassning av dessa 

modeller visar mer på integrationsprocessens komplexitet. 

                                                 
38 Diaz (1996), s. 71. 
39 Diaz (1996), s. 78 ff. 
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Integration enligt Parks race relations cycle går ut på att assimileras in i sam-

hället, som ett sista slutgiltigt steg i en längre process (cykel) som föregåtts av ste-

gen kontakt, konflikt och anpassning. Assimileringen förstås enligt Parks som inte-

retniska relationer – arbete, vänskap, kärlek.40 Kritiker invänder att Parks modell 

inte är en fullskalig studie i närhet med verkligheten. Sällan är fullskalig assimile-

ring ett slutgiltigt steg i integrationsprocessen, och inte heller visar senare studier 

där teorin applicerats att stegen följer på varandra i en viss ordning.41  

Gordons assimileringsprocess bygger delvis vidare på idén om assimilering i 

race relations cycle-teorin. Gordon urskiljer sju faser i assimileringsprocessen som 

oftast följer kronologisk på varandra. Dessa faser behandlar dels immigrantens be-

teende, social struktur, äktenskap (intermarrige) och identifiering med majoritets-

samhället; dels följer på dessa faser tre steg som rör majoritetssamhällets attityder 

mot immigranten, så som frånvaro av diskriminering, fördomar och konflikter.42 

Kritik som har riktats mot Gordons teori bottnar bland annat i att den upplevs otyd-

lig. De olika faserna behöver inte alls följa på varandra i den ordning han föreslår, 

och vissa steg kan till och med uteslutas. Det anses också problematiskt att teorin 

utgår från ett två grupps-perspektiv, som utesluter det mångkulturella samhället.43  

Syftet med Diaz rapport är att ”klarlägga och mäta en relativt komplex integ-

rationsprocess”.44 Mitt syfte är att använda modellen för att undersöka hur skol-

bibliotek kan arbeta med integration, vilket är ett ideologiskt mål i flera av styrdo-

kumenten. Diaz rapport har dock enligt honom själv några begränsningar. Dels 

nämns inga ideologiska aspekter av integration. Dels skulle urvalet av teoriansatser 

i rapporten kunnat kompletteras med flera perspektiv samt värderas.45 Avsaknaden 

av ideologiska aspekter är för denna studie inte nödvändigtvis ett problem då en 

ideologisk diskussion om integration ligger utanför uppsatsens syfte. Då denna stu-

die avgränsar sin teoretiska ram till den Diaz utformat anses underlaget också till-

räckligt, och som komplement för fördjupning av de för denna studie mest centrala 

delarna i teorin används avhandlingen som rapporten bygger på. Några av de teorier 

Diaz själv tagit avstamp ifrån presenterades kort ovan. 

Vid studier av integration är det avgörande för analys och resultat vad forskaren 

har använt för teoriansats. Integrationsprocessen är så pass komplex och mångdi-

mensionell att den inte låter sig observeras endimensionellt. Diaz definierar integ-

ration som en social process där deltagande i mottagarsamhällets sociala relationer 

– som arbete, boende, och politik – är av stor vikt för att uppnå jämlikhet med ma-

joritetsbefolkningen, och därmed blir en fungerande del i samhället.46  

                                                 
40 Parks (1950), passim. 
41 Lyman (1968), s. 16–22. 
42 Gordon (1964), s. 70 f. 
43 Alba & Nee (1997), s. 830. 
44 Diaz (1996), s. 71. 
45 Diaz (1996), s. 71. 
46 Diaz (1996), s. 74 f. 
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För att visa på komplexiteten av denna process presenterar Diaz en modell för 

mätning av integration som bygger på vertikala och horisontella dimensioner. På 

den vertikala linjen visas den sociologiska komplexiteten, uppdelad i tre dimens-

ioner. Makro-dimensionen handlar om samhälleliga och institutionaliserade förhål-

landen; hur integration påverkar samhället. Meso-dimensionen handlar om grup-

pens struktur, interaktion och resurser; samt samverkan och samexistens med andra 

grupper i samhället. Mikro-dimensionen handlar om individens potentialer, resurser 

och prestationer; en personlig partiell/fullständig jämlikhet i sociala relationer.47 

På den horisontella linjen i modellen visas en processkomplexitet och här pre-

senteras sju dimensioner som samtliga har med det integrationsfrämjande sociala 

samspelet att göra, så som ekonomisk och politisk integration, familjeförhållanden 

och boende, tillgången till sociala och kommunikativa resurser, samt den egenupp-

levda integrationen.48  

Ett enklare sätt att mäta integration kan vara att titta på statistik, vilket jag gjorde 

redan i inledningen. Med mått som slutbetyg eller arbetslöshet mäts en viss aspekt 

av integration (eller brist därav). Med Diaz modell kan analysen dock visa kom-

plexiteten i den sociala verkligheten som den avser mäta. Modellen blir meningsfull 

för analys av integration då den med användning av minst två dimensioner visar på 

variation i definitionen av integration. Indikatorerna går också att mäta, och de är 

jämförbara över tid.49 I denna studies analys kommer därför en dimension på den 

vertikala linjen och två dimensioner på den horisontella linjen att användas.50 På 

den vertikala linjen är det meso-dimensionen, grupperspektivet, som får bidra till 

analysen. På den horisontella linjen i integrationsmodellen har processerna social 

dimension och kommunikativ dimension valts. Valet föll på dem då de är applicer-

bara på skolbibliotekskontexten, samt fokuserar på grupperspektivet. 

Med meso-dimensionen som utgångspunkt kan jag undersöka hur gruppen ny-

anlända elever samverkar och samexisterar med andra elevgrupper i skolbiblioteks-

miljön, genom att ta reda på vilka resurser som läggs på gruppen och hur interaktion 

mellan olika grupper på biblioteket möjliggörs.51 Till denna dimension läggs den 

horisontella linjen, för att fördjupa insikter om gruppens resurser och interaktion. 

Den sociala dimensionen innebär integration i form av sociala kontakter med 

infödda. Detta går att mäta i termer av nätverkskontakter mellan invandrade och 

infödda i olika miljöer.52 I denna studie är miljön begränsad till skolbiblioteket och 

jag kommer att undersöka möjligheterna som ges till interaktion/nätverkande i den 

kontexten. Metoden som Diaz använder i sin avhandling är inte applicerbar på 

denna studie, då han mäter olika grader av social integration i olika sociala miljöer,53 

                                                 
47 Diaz (1996), s. 75. 
48 Diaz (1996), s. 76. 
49 Diaz (1996), s. 75, 84. 
50 För en visualisering av modellen hänvisas till Diaz (1996), s. 77. 
51 Diaz (1996), s. 75. 
52 Diaz (1996), s. 86. 
53 Diaz (1993), s. 125. 
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medan fokus här ligger på enbart en social kontext – skolbiblioteket. Min metod är 

dock inspirerad av hans resultat som visar att en av huvudanledningarna till att per-

soner interagerar utanför sin etniska grupp är om kontakten kan öka deras sociala 

kapital, med andra ord sociala tillgångar i majoritetssamhället. Dessa tillgångar kan 

sedan leda till integration på andra områden.54 Jag kommer att undersöka vilka möj-

ligheter till sådan interaktion som kan ges i skolbiblioteksverksamheten. Forsk-

ningsansatsen i denna studie handlar inte om att mäta graden av integration, utan 

om att se om och hur styrdokumenten och verksamhetens utformning för nyanlända 

elever kan leda till integration. 

Den kommunikativa dimensionen handlar om tillgången till kommunikativa re-

surser och kan mätas utifrån till exempel språkfärdighet, massmediakonsumtion 

och möjligheter att tillgodogöra sig relevant myndighetsinformation- och beslut.55 

Denna dimension lägger grunden för framgång i andra faser av integrationen. I sin 

avhandling har Diaz inte empiriskt undersökt den kommunikativa dimensionen till 

följd av brist på data. Som utgångspunkt vid användandet av modellen står dock 

intrycket att typen av information som invandrade får i början av sin tid i mottagar-

landet sätter stor prägel på den långsiktiga integrationsprocessen. Låg språkfärdig-

het leder till ett stort informationsbortfall, vilket i sin tur påverkar och försvårar 

interaktion med infödda.56 I undersökningen av biblioteksverksamheten avser jag 

därför att ta reda på vilka möjligheter som ges till språkutveckling och informa-

tionsinhämtning i biblioteket, som en del av utformningen för nyanlända. 

Diskursanalys som teori 

För att besvara den första forskningsfrågan om vad styrdokumenten säger i fråga 

om nyanlända elever på skolbibliotek, kommer diskursanalys att användas; både 

som teoretisk utgångspunkt och som metod. Diskursanalys lämpar sig enligt peda-

gogikforskaren Christer Stensmo vid studiet av texter, då diskurs betyder sättet som 

man talar om, skriver om eller visar något – som samtal, skrivna texter, symboler, 

konst, design och arkitektur.57 Det är inte bara vad som sägs/skrivs, utan vem som 

talar/skriver med auktoritet, vem som avses lyssna, vad som inte sägs och vem som 

ignoreras. Med andra ord är diskurs det språkliga uttryck varigenom historiska, po-

litiska, ekonomiska, geografiska, moraliska, sociala och kulturella maktförhållan-

den blir synliga.58 Sådana förhållanden avser diskursanalys att synliggöra och tolka, 

genom att ställa ”frågor om var aktuella begrepp, idéer och teorier kommer ifrån; 

                                                 
54 Diaz (1993), s. 224 f. 
55 Diaz (1996), s. 87. 
56 Diaz (1993), s. 72, 222 f. 
57 Stensmo (2002), s. 80. 
58 Stensmo (2002), s. 123 ff. 
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hur de uppstått, produceras och reproduceras; och varför de är auktoritativa och 

vilka maktförhållanden de stöder”.59 Analysen görs med fördel utifrån en teoretisk 

tolkningsbas.60 Fokus i denna uppsats ligger på det skrivna ordet, inte samtal eller 

symboler. Den teoretiska tolkningsbasen för diskursanalysen kommer att vara 

ovannämnda integrationsteori.  

Sociologen Marianne Winter Jørgensen och kommunikationsvetaren Louise 

Phillips menar att ordet diskurs ofta används med skilda betydelser i olika samman-

hang, men att den oftast förekommande definitionen handlar om idén ”att språket 

är strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom sociala 

domäner – man talar till exempel om ’medicinsk diskurs’ och ’politisk diskurs’ ”.61 

Det vill säga att diskurs är ett sätt att tala om och förstå världen. De använder dis-

kursanalys som ett samlingsbegrepp för hela fältet, ett sätt att analysera dessa möns-

ter, men delar sedan in diskursanalysen i tre angreppssätt. Dessa är diskursteori, 

kritisk diskursanalys samt diskurspsykologi. Det integrerade perspektivet kombine-

rar de tre spåren av diskursanalys till en konkret teori och metod som tar fram an-

greppssättens starka sidor och undviker deras svaga.63 Winter Jørgensens och 

Phillips integrerade perspektiv av de tre angreppssätten ligger till grund för denna 

uppsats teori och metod för att besvara den första forskningsfrågan. De rekommen-

derar en kombination av element från de tre inriktningarna, beroende på ens forsk-

ningsfrågor och material, när man bygger upp sin diskursanalytiska ram.66 

I styrdokumenten uttrycks ideal och värderingar kring nyanlända och skol-

bibliotek. Med diskursanalys som teori och metod kan diskursen om nyanlända 

inom skolbibliotek ringas in, och därefter kan jag se hur den talar till och påverkar 

verksamheten och individerna i den. Jag har inte för avsikt att i enlighet med an-

greppssättet kritisk diskursanalys undersöka någon förändring i diskursen, utan sna-

rare vill jag i diskursteoretisk anda ta reda på hur diskursen som uttrycks genom 

styrdokumenten kan begränsa våra handlingar och således påverka verksamheten. 

Winter Jørgensen och Phillips rekommenderar att forskaren i sin konkreta dis-

kursanalys sätter upp ramar för denna, i form av att införa en diskursordning. En 

sådan kan bestå av olika diskurser som delvis täcker samma område, till exempel 

olika institutioner. Forskaren behöver undersöka diskursordningens materiella och 

institutionella förankring, huruvida en ordning är överordnad en annan, om det rå-

der strider dem emellan, likväl som vad de är överens om. Att finna och dokumen-

tera en diskursordning görs utifrån diskursteorins begrepp flytande signifikant, det 

vill säga om olika aktörer försöker beskriva samma sak och erövra betydelsen, men 

betydelsen är flytande då inte en diskurs lyckats erövra den.67  

                                                 
59 Stensmo (2002), s. 124. 
60 Stensmo (2002), s. 123 ff. 
61 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s. 7. 
63 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s.7 f. 
66 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s. 14. 
67 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s. 134 ff, 141. 
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I avgränsningen av en diskursordning och de diskurser som ingår i den föreslår 

Winter Jørgensen och Phillips att forskaren avgör detta strategisk i förhållande till 

forskningens syfte och utifrån en rimlighetsprincip. De menar att diskurs bör ses 

som ett analytiskt begrepp med vilket man undersöker verkligheten. Således utgör 

forskningens syfte en ram för analysen.68 Denna studies syfte att undersöka skolbib-

lioteksverksamheten i relation till nyanlända elever gör det rimligt att avgränsa sig 

till den diskursen. En integrationsdiskurs hade också kunnat inkluderas med tanke 

på studiens syfte, men jag har i stället valt att ha integrationsteori som en teoretisk 

ram utifrån vilken jag ställer frågorna till diskursen jag undersöker. Mer om av-

gränsning av diskursordning i nästa avsnitt, Källmaterial och metod. 

Diskursanalys i sig är inte ett helhetsperspektiv och behöver därför komplette-

ras. Att kombinera de tre angreppssätten är en metod, men även andra relevanta 

teorier som inte är diskursanalytiska bör användas, menar Winter Jørgensen och 

Phillips. De argumenterar för ett mångperspektiviskt arbete då en sådan teoretisk 

ram i högre grad tar hänsyn till den undersökta diskursens komplexitet och möjlig-

gör att se den ur fler synvinklar. Valet av teoretisk ram påverkar hur forskaren ser 

på sitt ämnesområde.69 Uppsatsens integrationsteori som ram bygger jag på det ut-

talade, ibland outtalade, syftet jag funnit i styrdokumenten: att skolbiblioteken ska 

integrera de nyanlända eleverna i sin verksamhet (och i förlängningen i skolan och 

samhället). Med integrationsteori som ram kan jag formulera analysfrågor som låter 

mig undersöka detta syfte närmare. 

Organisationsteori och SWOT-analys 

Organisationsteori kommer att appliceras på de två fall som undersöks i uppsatsen, 

för att försöka besvara den andra forskningsfrågan som handlar om hur enskilda 

bibliotek förhåller sig till policy/ideal, och vilka möjligheter respektive hinder som 

kan förekomma i arbetet med att anpassa verksamheten efter dessa ideal. Teorins 

analysverktyg möjliggör en tvärvetenskaplig forskning inom biblioteks- och in-

formationsvetenskap, och biblioteks- och informationsvetaren Cecilia Gärdén tar 

upp just organisationsteori som betydelsefull inom skolbiblioteksforskningen.70 

Organisationsteori är enligt företagsekonomerna Ulla Eriksson-Zetterquist, 

Thomas Kalling och Alexander Styhre ett parablybegrepp för flera teorier som på 

olika sätt undersöker hur organisationer (enheter) och organisering (processer) fun-

gerar. En av dessa teorier inom organisationsteori är strategiteori. Den består i sin 

tur av flera förgreningar. Kortfattat används strategiteorin för att undersöka hur or-

                                                 
68 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s. 136 f. 
69 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s. 141 f. 
70 Gärdén (2013), s. 84. 
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ganisationer ”gör för att uppnå de ambitioner och målsättningar som man formule-

rat”.71 Således passar denna teori för att analysera uppsatsens andra frågeställning 

om hur verksamheten arbetar för att uppnå styrdokumentens målsättningar.   

SWOT-modellen (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) från 1970-

talet härstammar ur strategiteorin och används för att se relationen mellan organi-

sation och omvärld. Med SWOT undersöks en organisations styrkor och svagheter, 

samt vilka möjligheter och hot som kan påverka en verksamhetsutveckling.72  

En beskrivning av SWOT-modellen ges av organisationsvetarna Thomas J. 

Chermack och Bernadette K. Kasshanna. SWOT är ett ramverk inom vilket man 

kan undersöka de interna och externa faktorer som är viktiga inom en specifik or-

ganisation för att bättre förstå hur verksamheten kan utvecklas. Med hjälp av mo-

dellen kan man avgöra hur problem som finns inom organisationen kan bemötas 

och vilken information som behövs för att ta beslut om utvecklingsarbete. Med 

SWOT som verktyg kan man undersöka en organisations nuvarande prestationer 

(d.v.s. styrkor och svagheter) samt dess framtida utveckling (d.v.s. möjligheter och 

hot) genom att titta på interna och externa faktorer.73 Jag kommer ta stöd i denna 

beskrivning för att undersöka vilka möjligheter och utmaningar/hot bibliotek kan 

möta i en verksamhetsutveckling av arbete med nyanlända elever. 

Den traditionella användningen av SWOT handlar om att undersöka nya möj-

ligheter och lägga en grund för beslut. När modellen används på optimalt sätt kan 

den hjälpa till att hitta den bästa matchningen mellan omgivande trender (möjlig-

heter och hot) och interna förmågor (styrkor och svagheter). Genom att synliggöra 

hot kan dessa undvikas, eller bemötas genom att interna svagheter korrigeras eller 

kompenseras av interna styrkor och externa möjligheter.74 Den felaktiga använd-

ningen av SWOT, menar Chermack och Kasshanna, betyder inte att det är fel på 

modellen i sig. Men det bör beaktas att den används så som den är tänkt. Exempel 

på felaktig användning är att beslutsfattare manipulerar SWOT-processen för att 

passa resultaten efter redan fattade beslut, eller att SWOT endast blir ett diskuss-

ionsverktyg där processen stannar innan formulering eller implementering av en 

utvecklingsstrategi. Viktigt är också att komma ihåg att SWOT endast är ett av flera 

verktyg för denna typ av strategianalys.75 

Precis som Chermack och Kasshanna varnar för felanvändning av SWOT ver-

kar kritikerna lyfta problem som oftare beror på hur modellen används än på själva 

modellen i sig. Det gör att jag anser SWOT användbar så länge man försöker undgå 

dessa problem. Ekonomiforskaren Erhard K. Valentin menar att tekniken för 

SWOT-analyser är alldeles för enkel, och mest liknar checklistor som ger en alltför 

                                                 
71 Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre (2012), s. 197. Författarnas kursivering. 
72 Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre (2012), s. 203. 
73 Chermack & Kasshanna (2007), s. 384, 386. 
74 Chermack & Kasshanna (2007), s. 387 f. 
75 Chermack & Kasshanna (2007), s. 392, 397. 
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grund analys och bortser från detaljer som kan vara viktiga. Han saknar en under-

liggande teori för modellen.76 Liknande kritik av modellens ytlighet och avsaknad 

av bakomliggande teori framlägger ekonomivetarna Terry Hill och Roy Westbrook. 

När det gäller felanvändning har de iakttagit hur användarna av SWOT gjorde för 

vaga beskrivningar, drog för universella slutsatser, inte verifierade sina slutsatser 

etc. Faktorerna på listorna med styrkor, svagheter, möjligheter och hot gavs inte 

heller några inbördes prioriteringar, vissa faktorer hamnade i två kategorier utan att 

denna motsägelse förklarades och sällan hölls externa och interna faktorer isär.77  

Utgångsdatumet som Hill och Westbrook anser har passerats för SWOT hindrar 

inte att modellen fortfarande används. I en artikel från 2016 undersöker Bahadır 

Şahin social integration av immigranter i Turkiet med hjälp av SWOT-modellen. 

Detta tyder på modellens användbarhet inom olika områden, som i detta fall sam-

hälls- och beteendevetenskap. Utifrån sin analys lägger Şahin fram ett förslag till 

integrationsstrategi i Turkiet.78 Detta gör att jag ser SWOT som användbart inom 

biblioteksforskningen och i synnerhet min undersökning om integration. 

SWOT kommer att appliceras på uppsatsens empiriska material. Modellen fun-

gerar som ett verktyg som ger en översikt av möjlig anpassning av biblioteksverk-

samheten för nyanlända elever, som ett första steg inför vidare analys. Då endast 

fyra bibliotek har undersökts kan ändå inga generaliseringar göras. Med vetskap om 

de problem som kan föreligga vid användningen av SWOT försöker jag att undvika 

att hamna i ytlighetens fälla. För vidare forskning om skolbiblioteks anpassning till 

nyanlända elever rekommenderas dock fler undersökta fall samt en mer djupgående 

analys. Uppsatsens fokus ligger på styrdokumenten och huvudteorier är integrat-

ionsteori och diskursanalys, varför SWOT får ses som ett komplement till dessa. 

                                                 
76 Valentin (2001), s. 54 f. 
77 Hill & Westbrook (1997), s. 48, 50. 
78 Şahin (2016), passim. 
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Källmaterial och metod 

I följande avsnitt presenteras hur jag har gått tillväga för att besvara uppsatsens 

frågeställningar och vilket material som använts i analysen. Först något kort om 

varför denna studie är kvalitativ och inte kvantitativ. Enligt sociologen Jan Trost är 

valet av metod beroende av studiens syfte. För frågeställningar om mätbara resultat 

passar det att göra en kvantitativ studie. Men när studiens syfte är att försöka förstå 

och hitta mönster passar den kvalitativa studien bättre.79 Mitt val att göra en kvali-

tativ studie grundar sig på syftet att försöka förstå hur skolbibliotek kan utforma sin 

verksamhet för nyanlända elever. Jag vill undersöka mönster i styrdokumenten med 

hjälp av diskursanalys, förstå de nyanlända elevernas behov och ta reda på om styr-

dokument och biblioteksverksamhet lever upp till dessa. 

Trost menar också att en diskussion om en kvalitativ studies reliabilitet och 

validitet är malplacerad, då idéerna om reliabilitet och validitet härstammar från 

kvantitativ metodologi där resultaten är mätbara på ett annat sätt. Det är inte säkert 

att förhållandet för alla genomförda intervjuer är exakt likadant, eller att samma 

ställda frågor ger samma givna svar vid en annan tidpunkt. Trovärdigheten för en 

kvalitativ studie kan därför vara problematisk, enligt Trost. Forskaren behöver på 

andra sätt vara tydlig och transparent i sin metodbeskrivning.80 För att motivera 

denna studies trovärdighet har jag dels utgått från triangulering, vilket innebär att 

jag använt flera olika insamlingsmetoder. Detta ger möjligheten att belysa uppsat-

sens syfte ur olika perspektiv, vilket i sin tur leder till större träffsäkerhet och en 

mer fullständig bild av det undersökta.81 Genom att inkludera både styrdokument, 

biblioteksverksamhet och elevers perspektiv i analysen ges en bättre förståelse för 

hela den process som en utformning av biblioteksverksamheten innebär. Slutligen 

har jag, i enlighet med Trost, försökt vara så transparent som möjligt och reflekterat 

kring olika alternativ, kritik mot valda teorier samt min egen påverkan. 

Diskursanalys av styrdokument för skolbibliotek 

För att svara på uppsatsens första frågeställning om hur policy/ideal ser ut gällande 

mottagande av nyanlända i skola och skolbibliotek har jag valt att använda mig av 

diskursanalys som metod. Nedan diskuteras först urvalet av styrdokument och se-

dan hur diskursanalysen fungerar som metod. 

                                                 
79 Trost (2010), s. 32. 
80 Trost (2010), s. 131 ff. 
81 Denscombe (2009), s. 188 f. 
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Urval och avgränsning av diskurs 

Urvalet har grundat sig på Winther Jørgensens och Phillips integrerade perspektiv 

av diskursanalys. I mångt och mycket går deras beskrivning ut på att de olika per-

spektiven av diskursanalys ger olika, och inte så tydliga, svar på hur forskaren kan 

avgränsa en diskurs. Beroende på hur nära man går en diskurs är det möjligt att dela 

upp den i ytterligare diskurser. Slutsatsen de ger är att det är upp till forskaren och 

dennes syfte med sin analys som avgör vad som ingår i en diskurs. Det gäller även 

när en diskursordning ska avgöras. Deras rekommendation för avgränsning är att 

utgå från sekundärlitteratur och med hjälp av den ringa in diskursen.82  

Styrdokumenten i denna studie (som räknas upp i stycket nedan) är valda för 

att de på olika sätt berör skolbiblioteksverksamheten och de ideal och värderingar 

som råder där. Vid läsning av sekundärlitteraturen har de nämnts av både Gustafs-

son Chen, Lucassi samt Pilerot och Hultgren.83 Även de intervjuade bibliotekarierna 

hänvisade till styrdokumenten när de beskrev sin verksamhet. Därför ville jag se 

vilka dominerande föreställningar om nyanlända som kommer till uttryck i dessa 

dokument. Rent konkret handlar det om att se vad styrdokumenten säger att skol-

biblioteken ska göra gällande utformning av verksamheten för nyanlända. På så sätt 

kan jag sedan besvara uppsatsens andra och tredje forskningsfråga: Hur förhåller 

sig biblioteken till lagkrav och riktlinjer; i vilken mån bidrar styrdokument och 

verksamhet till att elevernas behov täcks? 

Vad gäller diskursordning utgör skolbiblioteksdiskursen utgångspunkten i 

denna uppsats, inom vilken jag tittar mer på vilka dominerande föreställningar som 

finns om just nyanlända och deras behov av skolbibliotek. Skolbiblioteksdiskursen 

går i sin tur att dela in i en biblioteksdiskurs och en skoldiskurs. Diskursen om ny-

anlända inom biblioteksdiskursen undersöks i denna uppsats i bibliotekslagen, 

IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest samt IFLA:s/Unescos mångkulturella bib-

lioteksmanifest. Unesco är Förenta nationernas organisation för utbildning, veten-

skap och kultur. Tillsammans med IFLA (International Federation of Library As-

sociations and Institutions) antogs 1949 ett biblioteksmanifest. Ett uppdrag gemen-

samt för världens länder, att tillhandahålla sina medborgare fri tillgång till kunskap 

och information. Sedan dess har samarbete fortsatt kring manifest som tydliggör 

bibliotekets principer och värdegrund.84 Diskursen om nyanlända i skoldiskursen 

undersöks i sin tur i skollagen, som företräder skolans principer och värdegrund. 

Även ett styrdokument utanför dessa diskurser, i form av språklagen, kommer att 

tas med i analysen då den innehåller föreställningar om personer med annat mo-

dersmål än svenska. En avgränsning har gjorts som innebär att jag inte tittar på hur 

diskursen om nyanlända uttrycks i läroplaner och kursplaner. Diskursordningen och 

analyserade dokument visualiseras i figur 1 på nästa sida. 

                                                 
82 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 136 f. 
83 Gustafsson Chen (2011), s. 17 ff; Lucassi (2014), ingen sidnumrering; Pilerot & Hultgren (2017), s. 4. 
84 Bibliotekens internationella manifest (2014), s. 3. 
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Figur 1. Diskursordning och styrdokument 

 

Diskursanalys som metod 

Verktyg för diskursanalysen kan variera beroende på angreppssätt, och ibland är de 

inte alls särskilt explicita, som i fallet diskursteori. Jag kommer trots det utgå från 

diskursteorin för att dess analytiska fokus, hur diskursen som yttrycks genom styr-

dokumenten kan begränsa våra handlingar och således påverka verksamheten, lig-

ger i linje med denna studies syfte. Därifrån kommer analysverktyget interpellat-

ion.85 Som komplement avser jag använda mig av Faircloughs redskap för kritisk 

diskursanalys då de är mer klart uttalade. Jag inspireras av hans tredimensionella 

modell varifrån jag har tagit verktygen intertextualitet, transitivitet och modalitet.86 

Nedan förklaras nyckelbegreppen för analys av styrdokumenten. 

Interpellation: begreppet handlar om subjektspositioner i en diskurs, det vill 

säga hur en individ interpelleras (försätts) i en bestämd position. Till positionen hör 

ofta vissa förväntningar. Om ett barn kallar en kvinna för ’mamma’ så hamnar kvin-

nan i en position där hon antas ha vissa egenskaper och ett visst uppförande.87 I 

analysen av styrdokumenten vill jag undersöka hur olika subjekt interpelleras och 

blir ideologiska subjekt, med fokus på subjekten nyanländ elev och biblioteka-

rie/bibliotek. Men detta fokus i analysen hoppas jag tydliggöra vilka behov som 

styrdokumenten tillskriver användargruppen nyanlända elever.  

Intertextualitet: denna metod kan användas för att undersöka en förändring i en 

diskurs genom att titta på hur texter bygger på tidigare texter.88 Jag modifierar an-

vändningsområdet och fokuserar i analysen på hur de olika styrdokumenten even-

tuellt hänvisar till varandra över institutionsgränser. På så sätt använder jag inter-

textualitet för att undersöka diskursordningen (se ovan). 

                                                 
85 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s. 48 f. 
86 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s. 72 ff. 
87 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s. 48 f. 
88 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s. 85 ff. 
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Transitivitet: detta grammatiska element används inom kritisk diskursanalys för 

att kartlägga ideologiska konsekvenser av olika uttalanden. Man kan till exempel 

studera huruvida satsen har en uttalad agent som står ansvarig för uttalandet, eller 

om agenten saknas och ansvaret så att säga blir hängande i luften.89  Med denna 

metod kan jag undersöka vem som hålls ansvarig för att utföra det som styrdoku-

menten förordar. 

Modalitet:  Även detta är ett grammatiskt element, med vilket man kan under-

söka om ett uttalande framställs som sanning. Modalitet kan uttryckas genom ord-

val som påverkar ”sanningshalten”. Det är skillnad på att säga ”det är kallt”, ”jag 

tycker att det är kallt” och ”kanske är det lite kallt”. Valet av modalitet får konse-

kvenser för diskursens konstruktion av kunskap, betydelse och sociala relationer.90  

Jag avser undersöka om uttalandena i styrdokumenten framställs om sanna fakta 

eller rekommendationer. 

Avslutningsvis behöver nämnas den kritik som riktas mot diskursanalysen, och 

hur forskaren kan validera sina resultat. Winter Jørgensen och Phillips tar upp över-

väganden forskaren måstegöra gällande sin roll i diskursanalysen. Målet med dis-

kursanalys är att undersöka mönster i språket och att peka på vilka sociala konse-

kvenser dessa får. Men ju närmre forskaren står den undersökta diskursen, desto 

viktigare är det att försöka ställa sig själv och ens (konstruerade) kunskap och vär-

deringar utanför själva analysen. Som forskare är man dock i princip alltid en del 

av den kultur man undersöker, jag arbetar till exempel i ett skolbibliotek. Detta kan 

göra att vissa utsagor i diskursen accepteras som helt naturliga, och därför är det 

viktigt att forskaren ställer sig främmande inför analysmaterialet. Winter Jørgensen 

och Phillips menar inte att denna medvetenhet är en lösning i sig, och beroende på 

angreppsätt ser lösningarna lite olika ut. Den gemensamma socialkonstruktivistiska 

utgångspunkten innebär dock att forskaren ändå kan vara kritisk i sin analys så 

länge man är medveten om sin roll och kan dra konsekvenser av den.91  

Dock riktas även kritik mot socialkonstruktionismen – då den menar att verk-

ligheten skapas i diskursen, hur kan den då säga något om verkligheten? Winter 

Jørgensen och Phillips bemöter denna kritik med att man ändå kan säga något om 

det givna sammanhanget. Genom att främmandegöra sig för en diskurs förflyttar 

man fokus från allmänt accepterade objektiva sanningar och ideologier till att ifrå-

gasätta dessa. Genom diskussion om och kritik av det en diskurs framställer som 

självklart kan förändring uppstå.92 
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 27 

Fältarbete på skolbibliotek: enkät, intervju och observation 

Uppsatsens andra och tredje frågeställning handlar om hur enskilda skolbibliotek 

förhåller sig till styrdokumenten och vad det finns för möjligheter/hinder att följa 

dessa; samt vilka behov de nyanlända eleverna uttrycker gällande skolbibliotek och 

i vilken mån policy och praktik bidrar till att täcka dessa behov. 

Urval och avgränsning  

För att besvara den andra frågeställningen behövde jag hitta och ta kontakt med 

skolbibliotek som har erfarenhet av att anpassa sin verksamhet till nyanlända. För 

att hitta dem har jag använt mig av kontakter i mitt yrkesnätverk samt sökt i konfe-

rensprogram, nyhetskanaler, sociala medier och liknande efter bibliotek som berät-

tar om sina erfarenheter av att arbeta med nyanlända. Jag har inte för avsikt att ge 

en heltäckande bild av hur skolbibliotek i allmänhet gör, utan kommer att analysera 

enskilda fall. I en större studie skulle fler skolbibliotek kunna inkluderas. Jag grun-

dar min avgränsning till fyra bibliotek på etnologen Magnus Öhlander som skriver 

att en etnologisk studie sällan strävar efter att ge generella förklaringar som stäm-

mer med samtliga fall. I stället strävar de efter att förklara enskilda fall, som kanske 

i sin tur ändå säger något om samhället i stort.93  

Valet föll dels på tre skolbibliotek i en växande kommun som tagit emot för-

hållandevis många flyktingar sedan 2015. Skolorna är sinsemellan väldigt olika gäl-

lande till exempel antal elever och program. Samtliga har dock språkintroduktions-

klasser (SPRI-klasser) samt modersmålsundervisning. De tre bibliotekarierna har 

samarbetat kring att bygga upp ett mångspråksbestånd. Just mångspråksprojektet 

har inte startats enkom för nyanlända elever, utan har gynnat alla flerspråkiga elever 

på skolorna. Av tidigare forskning  framgår att mångspråksarbete är en framgångs-

faktor när det gäller integration av nyanlända på bibliotek, varför jag valde att in-

tervjua bibliotekarierna för biblioteken som framöver kallas för A1, A2 och A3. 

Dels valdes ett skolbibliotek på en stor skola med cirka 2000 elever. Skolan 

ligger i en kommun med ungefär samma befolkningsmängd som kommunen ovan. 

Här har flyktingmottagandet inte varit lika omfattande, men väl märkbart. Skol-

biblioteket har satsat mycket på de nyanlända eleverna som går i språkintrodukt-

ionsklasser. På skolan finns cirka 180 elever i SPRI-klasser. Valet av det här biblio-

teket beror på deras uttalade satsning på nyanlända elever. Detta bibliotek benämns 

fortsättningsvis för B. 

För att svara på den tredje forskningsfrågan behövde jag komma i kontakt med 

nyanlända elever. Jag tog kontakt med SPRI-lärarna på en skola som jag visste hade 

SPRI-elever för första gången. Anledningen till det valet är att jag ville att eleverna 

inte skulle ha ett bibliotek som idag var uttalat anpassat efter deras behov, för att på 
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så sätt undersöka vad de faktisk saknade. En medveten risk med det valet är dock 

att det inte är alltid man vet vad man saknar när man inte har tillgång till det. 

Jag besökte tre SPRI-klasser, presenterade syftet, delade ut enkäter och bjöd in 

till intervju. Totalt 26 enkäter kom tillbaka till mig och två elever anmälde sig som 

frivilliga till intervju. Elevernas svar är inte representativa för alla nyanlända elever. 

Det rör sig, som jag nämnt i bakgrunden, om en mycket heterogen grupp. Likväl så 

kan dessa informanters svar ge en fingervisning om huruvida policy och praktik 

möter just deras behov. 

Insamlingsmetod 

Jag har i materialinsamlingen inspirerats av metoder som är vanliga vid etnologiskt 

fältarbete, så som intervju och observation. Dock har jag inte haft möjlighet att följa 

mina informanter under en längre tid, vilket är det vanliga förfarandet. Genom att 

göra intervjuer har fältet åtminstone beträtts till viss del. Enligt Öhlander utmärks 

etnologin av möjligheten att använda flera olika materialkategorier i en och samma 

studie. Det kan handla om intervjuer, observationer, föremål, arkivmaterial och 

andra tryckta texter.94 Men en sådan materialtriangulering blir källmaterialet mer 

omfångsrikt. Därför har observationer, intervjuer och enkäter, samt av biblioteken 

producerade texter och webbsidor använts. 

Observationer 

Under intervjuerna med bibliotekarierna har jag också visats runt på skolbiblioteket, 

vilket blir en form av observation. I det fall intervjun skedde via videosamtal kunde 

jag tack vare tekniken ändå bli visad runt i biblioteket. Även besöken i SPRI-

klasserna är ett tillfälle för observation, och jag har också besökt deras skolbiblio-

tek. Etnologerna Oscar Pripp och Magnus Öhlander menar att gränser mellan inter-

vju och observation ibland är flytande.95 Samtliga intervjuer har inneburit besök i 

biblioteket. Informanternas interaktion med rummet blir således en del av observat-

ionen. Min metod har varit fokuserad observation, vilket enligt Pripp och Öhlander 

innebär att observatören tittar efter sådant som kan hjälpa till att pröva olika hypo-

teser.96 I mitt fall gick det ut på att jag tittade efter anpassningar i biblioteksrummet 

som gjorts för målgruppen nyanlända elever. 

Intervjuer med bibliotekarier och elever 

Totalt fyra bibliotek ingår i studien. I det första fallet har tre bibliotek som samar-

betat kring mångspråkslitteratur valts ut. En bibliotekarie från vartdera skolbiblio-

teket har deltagit i en gemensam intervju om deras samarbetsprojekt. I det andra 
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fallet valdes ett större skolbibliotek där flera anpassningar gjorts för nyanlända ele-

ver. Där deltog båda bibliotekarierna i intervjun. Urvalet har diskuterats ovan. 

Informanterna har inledningsvis fått ett mejl där de tillfrågats om att delta, samt 

huruvida de föredrar att genomföra intervjun live, via videosamtal, telefonsamtal 

eller mejl. Efter inledande kontakt har formen och förutsättningarna för intervjuerna 

sett olika ut beroende på informanternas önskemål. Jag besökte skolbibliotek A1 

och intervjuade där bibliotekarierna för bibliotek A1, A2 och A3 samtidigt. Inter-

vjun tog ca 90 minuter. Via videosamtal med de två bibliotekarierna på bibliotek B 

genomfördes den andra intervjun. Den tog ca 80 minuter. 

Intervjuformen har varit vad som brukar kallas semistrukturerad. Därmed har 

frågorna till viss del varit samma i alla intervjuer, men beroende på vilka svar in-

formanterna gav så kom olika följdfrågor upp. Utifrån Trost har jag valt att göra en 

intervjuguide kring fasta teman, men utan färdigformulerade frågor. Dessa teman 

var arbetet med nyanlända, styrdokument, möjligheter, utmaningar, råd till andra 

skolbibliotek. Valet av dessa teman grundar sig på denna uppsats syfte och fråge-

ställningar, samt vald teori för analys. Fördelen med en intervjuguide i stället för 

färdigformulerade frågor är enligt Trost att intervjun blir mer naturlig och att frå-

gorna kommer som följd av svaren. På så sätt är intervjuande mer följsam för in-

formantens tankegångar.97 

Båda intervjuerna med bibliotekarier skedde i grupp. Skolbibliotekarierna för 

bibliotek A1, A2 och A3 deltog i samma intervju för att de har samarbetat i ett 

projekt och det föll sig naturligt att de ville presentera arbetet ihop. På skolbiblio-

tek B arbetar två skolbibliotekarier och en assistent och det var de båda biblioteka-

rierna som deltog. Att göra gruppintervjuer har både fördelar och nackdelar menar 

Trost. Fördelarna är att de ges utrymme för interaktion i gruppen och därmed kanske 

en större insikt hos den enskilde informanten om egna synpunkter på temat för in-

tervjun. Gruppmedlemmarna kan bygga vidare på varandra idéer och denna inter-

vjuform passar för studier som ska ligga till grund för planering och förbättringar 

inom ett visst område. Gruppintervjuer passar för att få fram erfarenheter och idéer, 

men inte för att få fram enskilda åsikter eller attityder.98 Intervjumetoden får sägas 

passa in på denna uppsats syfte. Dock bör intervjuaren även vara medveten om 

nackdelarna, exempelvis att någon informant dominerar intervjun varpå de andra 

blir tysta eller säger mycket lite. Det hände i fallet med skolbibliotek B. Men det 

berodde troligen på att den bibliotekarie som sade mindre endast hade arbetat på 

bibliotek B i cirka tre månader och därmed inte kunde svara på vissa frågor om 

verksamhetens tidigare arbete. 

Vad gäller elevintervjuerna hade jag möjlighet att besöka de tre SPRI-klasserna 

för att presentera mig och syftet med uppsatsen. Jag uppmuntrade då elever som 
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tyckte att det var svårt att uttrycka sig skriftligt i enkäten att i stället delta i en inter-

vju med mig. De fick veta att de även i intervjun skulle få vara anonyma. Om de 

ville fick de delta i intervjun i grupp, men max tre personer per grupp. Totalt an-

mälde sig två elever till att delta, och vi genomförde intervjuerna enskilt. Den ena 

tog ungefär 90 minuter och den andra 40 minuter. Jag ställde då samma frågor som 

i enkäten, plus att vi i båda intervjuerna kom in på temat integration. Fördelen med 

att ställa frågorna muntligt var att jag fick möjligheten att förklara dem ytterligare 

om eleven inte förstod, vi kunde slå upp ord på elevens modersmål om det behöv-

des, och jag fick möjligheten att ställa följdfrågor så att eleven kunde utveckla sina 

tankegångar kring temat skolbibliotek. Tolk har inte använts vid intervjuerna för att 

det inte har funnits möjlighet till det. Jag är medveten om att svaren hade kunnat bli 

annorlunda med tolk, och fördelarna med tolk bör beaktas om det görs en större 

studie i denna uppsats anda. 

Jag har valt bort inspelningsutrustning. Det beror dels på att den kan störa in-

formanterna och hindra dem att prata fritt. Jag har inte heller haft den tid som det 

innebär att transkribera så långa intervjuer. I en ljudinspelning av gruppintervju är 

det också svårt att avgöra vem som talar. I stället har jag använt mig av anteck-

ningar. Att intervjuaren skriver och därmed inte hela tiden tittar på informanterna 

kan så klart också verka hämmande på intervjun, men jag tror inte att det stör i 

samma utsträckning som en blinkande inspelningsutrustning som påminner om in-

tervjusituationen. En skrivpaus för intervjuaren kan också fungera som en naturlig 

”tänkpaus” för informanten. Anteckningarna har direkt efter intervjun renskrivits 

och skrivits ut med bred marginal. I marginalen har jag sedan skrivit mina tolk-

ningar eller kommentarer till intervjun medan jag har dem färskt i minnet. Det är 

utifrån den kommenterade renskrivningen som jag sedan har presenterat mitt resul-

tat och analyserat det. 

Bibliotekarieintervjuerna och elevintervjuerna har olika karaktär, vilket märks 

i presentationen av resultatet. Steinar Kvale, professor i pedagogisk psykologi, och 

Svend Brinkmann, professor i allmänpsykologi och kvalitativa metoder, beskriver 

med en metafor olika kunskapsingångar i intervjun – intervjuaren som malmletare 

eller som resenär.99 I intervjuerna med skolbibliotekarierna har jag varit som malm-

letaren. Malmletaren är den som ser kunskap som en begravd metall, kunskapen 

finns inom informanten, som väntar på att bli upptäckt genom intervjun.100 Det in-

nebär att jag har letat efter bibliotekarenas kunskap om att utforma verksamheten 

för nyanlända, men jag har lagt mindre fokus på deras känslor eller upplevelser av 

detta arbete. Jag har haft fokus på vad som sägs. I intervjuerna med eleverna har jag 

delvis varit som malmletaren, men delvis också som resenären. Resenären är den 

som ser kunskap som konstruerad, den sker i samtalet med informanten och väcker 
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kanske nya självinsikter hos intervjuaren. Intervju och analys blir mer sammanlän-

kande i resenärsmetaforen.101 Det innebär att jag lyssnat mer på hur något sägs, och 

fokuserat på elevernas upplevelser och tankar om sina behov av skolbibliotek och 

om integration. Dessa perspektiv bör hållas i minnet vid läsning av intervjuerna. 

Övrigt material från skolbiblioteken 

Förutom intervjuer med bibliotekarierna har övrigt material använts som kan bidra 

till en ökad förståelse för det vi har talat om i intervjuerna. Det rör sig om en rapport 

från 2017 som de skrivit. Där sätter de ord på sina erfarenheter av mångspråkspro-

jektet, vilket har hjälpt mig att förstå deras tankar kring arbetet med att utveckla ett 

mångspråksbestånd, samt gett en bakgrund till projektet. Skolbibliotek B:s webb-

plats har använts för att den är en del av anpassningen till nyanlända elever. På 

samma sätt som jag observerat det fysiska biblioteksrummets anpassningar är det 

naturligt att titta på hur deras webbplats ingår i verksamheten. 

Enkäter till elever 

Valet att ha två insamlingsmetoder från eleverna – enkät och intervju – grundar sig 

på att de är tänkta att komplettera varandra. Enkäter valdes som metod för att få så 

många svar som möjligt och för att därigenom kunna undersöka mönster i de behov 

eleverna uttryckte. Jag såg dock snabbt att många elever skrev väldigt kortfattat och 

intervjuerna blev då den kompletterande metoden där två elever fick utveckla sina 

svar och tankegångar om skolbibliotek. 

Enkäten är utformad med tanke på elevernas språknivå, men likväl är det svårt 

för flera av eleverna att uttrycka sig i skrift på svenska. Därför har frågorna som 

kräver ett längre svar än en mening fått en förklaring med exempel. Jag är medveten 

om att exempelsvar kan styra elevernas tankegångar, men avgjorde att de ändå var 

viktiga att ha med för förståelsens skull. Enkäten hittas i Bilaga 1 – elevenkät. 

Enkäten delades ut i tre SPRI-klasser. I ett av fallen hade jag möjlighet att delta 

cirka 30 minuter och förklara enkätens syfte innan den genomfördes. I de andra två 

klasserna var det läraren som gick igenom enkäten med eleverna utifrån mina in-

struktioner. Eleverna har fått välja om de vill besvara enkäten digitalt eller i pap-

persformat. 24 pappersenkäter och två digitala enkäter utgör mitt underlag. Det är 

ett bortfall på cirka 40 procent. En del av enkäterna är svåra att tyda på grund av 

språket, eller avsaknad av svar på vissa frågor, och dessa utgör ytterligare ett bort-

fall. Enkätsvaren kommer dock inte att användas för statistiska ändamål utan får i 

analysen fungera som enskilda exempel på vilka behov som skolbiblioteket enligt 

eleverna behöver täcka. 
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SWOT-modellen som analysverktyg 

Öhlander skriver att en teori är ett sätt att se på verkligheten och ett sätt att förklara 

enskilda fall. Dessa fall kan sedan säga något om samhället i stort, men ju fler fall 

en teori ska förklara desto större krav ställs på dess abstraktionsnivå.102 I denna upp-

sats undersöks endast två fall och på dessa kommer jag att applicera SWOT-

modellen. I en större studie skulle kanske modellen behöva kompletteras med andra 

teorier för att nå en högre abstraktionsnivå. 

Vidare skriver Öhlander om tematisering som analysmetod. Konkret går den ut 

på att i sitt material, till exempel transkriberade intervjuer, leta efter olika teman.103 

Utifrån SWOT har de teman jag letat efter i intervjusvaren varit just styrkor, svag-

heter, möjligheter och hot/utmaningar. 

För applicering av SWOT på mitt material har jag utgått från beskrivningen i 

Chermack och Kasshannas artikel. Målet med SWOT är att identifiera och utvär-

dera de faktorer som hjälper respektive hindrar en organisation att utvecklas.104 Må-

let med min analys är att finna och utvärdera de möjligheter och utmaningar som 

bibliotek kan möta i arbetet att följa styrdokumenten och utforma verksamheten för 

nyanlända elever. Det finns många varianter av SWOT-analys, men artikelförfat-

tarna utgår från sex steg. Steg ett går ut på att definiera objektet för analysen; i steg 

två ska processen förklaras för deltagarna; i steg tre fyller man i frågeformuläret 

utifrån styrkor, svagheter, möjligheter och hot; i steg fyra samlas materialet ihop 

för att skapa en överblick; steg fem handlar om att möjliggöra en strategisk dialog; 

och slutligen i steg sex gör man en handlingsplan för framtida utvecklingsarbete.105  

I denna uppsats är det bibliotek A1, A2 och A3 samt bibliotek B som är objek-

ten för analys, med fokus på hur de har utformat sin verksamhet för nyanlända ele-

ver. Det är utifrån den andra forskningsfrågan, om vilka möjligheter och utmaningar 

bibliotek kan möta i en sådan verksamhetsutveckling, som jag har valt analysobjekt.  

Jag har inte förklarat processen för deltagarna, eftersom mina informanter inte är 

eller ska vara delaktiga i själva SWOT-analysen. I steg tre har jag gått igenom de 

transkriberade intervjuerna och letat efter temana styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot. Styrkor handlar om vilka interna kompetenser och förmågor som finns. 

Svagheter handlar om vilka interna kompetenser och förmågor som saknas. Möj-

ligheter handlar vilka externa positiva förhållanden som finns – vad som borde skaf-

fas. Hot handlar om vilka externa negativa förhållanden som finns – vad som kan 
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förloras/avskaffas.106 I steg fyra har de faktorer jag har hittat skrivits in i en fyrfäl-

tare107, där faktorer från samtliga fyra skolbibliotek har sammanställts i en och 

samma matris för att skapa överblick. 108 

Steg fem, menar Chermack och Kasshanna, har störst potential för att skapa 

förändring i hur deltagarna syn på sina styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Här 

bör därför frågor ställas för att upptäcka dolda möjligheter och hot.109 I analysen 

försökte jag således läsa mellan raderna i bibliotekariernas svar för att upptäcka de 

dolda hoten. Jag valde också att be informanterna att ge råd till andra bibliotek som 

vill utforma sin verksamhet för nyanlända elever. Genom frågor om vad bibliote-

karierna råder andra att göra, behålla, undvika samt sluta med, har jag fått en för-

ståelse för vad informanterna upplever som möjligheter och hot/utmaningar. 

I det sista steget har jag gjort en analys som kan ligga till grund för en hand-

lingsplan för framtida utvecklingsarbete. Jag har då utgått från den klassiska fyrfäl-

taren som används inom SWOT-analys.110 Den går ut på att finna hur man kan kom-

binera styrkor och möjligheter samt undvika hot genom att utnyttja sina styrkor och 

eliminera sina svagheter.  Med hjälp av den modellen kan jag svara på uppsatsens 

syfte, att visa hur skolbibliotek kan utforma sin verksamhet för nyanlända elever. 

Etiska aspekter 

Enligt Oscar Pripp är en viktig aspekt av forskningsetik att resultaten inte förvrängs 

eller överbetonas för att passa forskarens egna syften eller samhällets förvänt-

ningar.111 Det låter som en självklarhet, men det är just därför viktigt att ta upp de 

syften och förväntningar som kan komma att färga resultatet, så att de blir synliga 

för både forskare och läsare och därmed förhoppningsvis undviks. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur skolbibliotek kan utforma sin 

verksamhet så att den möter nyanlända elevers behov. Här är det lätt att anta vissa 

behov hos användargruppen. Styrdokumenten undersöks för att besvara frågan om 

vad skolbiblioteken ska/bör göra för att möta nyanlända elevers behov – vilket i sin 

tur ger en bild av förväntade behov hos eleverna. Skolbiblioteken förhåller sig sedan 

till styrdokumenten för att möta dessa antagna behov, vilket undersöks i den andra 

frågeställningen. För att inte enbart bygga analysen på sådana antagna behov kom-

pletteras därför de första två forskningsfrågorna med en tredje, som undersöker hur 

nyanlända elever själva ser på skolbiblioteket och sina behov. 

                                                 
106 Chermack & Kasshanna (2007), s. 388 ff. 
107 Ett rutschema där en stor fyrkant är uppdelad i fyra mindre fyrkanter, en för vardera delen i SWOT. 
108 Se Figur 3, s. 60. 
109 Chermack & Kasshanna (2007), s. 390. 
110 Se Chermack & Kasshanna (2007), s. 387.  
111 Pripp (2011), s. 80. 
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Pripp tar också upp viktiga aspekter av god forskningssed gällande intervjuer. 

Informanter ska ges individskydd genom anonymitet. Uppgiftslämnare ska också 

informeras om att de deltar i en studie och de ska ha möjlighet att tacka nej. Gäl-

lande samtycke får det inte bero på deltagarnas beroende av forskaren.112 Informan-

terna i denna studie har informerats om uppsatsens syfte och forskningsfrågor. 

Dock endast i övergripande termer. Trost menar att risken annars är att en för de-

taljerad beskrivning av syfte och frågeställningar föregriper informanternas svar, 

och därmed styr resultatet, i alltför stor riktning.113 

Skolbibliotekarierna har fått en inbjudan och haft möjligheten att tacka nej till 

deltagande. Två andra bibliotekarier kontaktades också inledningsvis, varav en av-

böjde och en inte svarade. I det informerade samtycket ingår också villkoret att 

informanterna kan välja att inte svara på vissa frågor, eller att avbryta sitt deltagande 

under studiens gång. Det finns inget signerat kontrakt, men däremot mejlkonversat-

ioner som styrker att det rör sig om informerat samtycke. 

Samtliga informanter har anonymiserats. I de fall jag har använt skriftligt 

material publicerat av bibliotekarierna har jag även där valt att hålla på anonymite-

ten. Studien är på inga sätt en utvärdering av enskilda biblioteks arbete, men genom 

att namnge ett bibliotek eller en bibliotekarie är det lätt att läsare och även infor-

manten själv tolkar det jag skriver som en utvärdering. 

Gällande elevintervjuerna är båda över 16 år. Det innebär att jag inte behöver 

vårdnadshavarens godkännande, vilket underlättar i de fall det kanske rör sig om 

ensamkommande tonåringar. Jag bjöd in alla elever till intervju och två anmälde 

sig. Båda är pojkar och har samma modersmål och uppväxtland. Eftersom delta-

gande är frivilligt har jag inte kunnat styra representativitet hos elevinformanterna 

utifrån kön eller bakgrund. I deras klasser går elever från många olika länder, flickor 

färre till antalet, men det var just dessa två elever som anmälde sig till intervju. 

Eleverna har i samband med enkäten informerats om uppsatsens syfte, hur de-

ras svar kommer att användas samt garanterats anonymitet. De har haft möjligheten 

att tacka nej till deltagande. Några elever har också gjort det. 

Översikt av analysverktyg 

Nedan ges en översikt av de analysverktyg som kommer att appliceras på empirin. 

Verktygen kommer från Diaz integrationsmodell, samt från diskursanalys och 

SWOT-analys. Läsaren kan gå tillbaka till översikten för att påminna sig om teorier 

och begrepp. 

 

                                                 
112 Pripp (2011), s. 80 ff. 
113 Trost (2010), s. 125. 
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Figur 2. Översikt av analysverktyg från valda teorier 

Integrationsteori Diskursanalys SWOT-analys 

Appliceras på all empiri. Appliceras på styrdokumen-

ten. 

Appliceras på de fyra biblio-

teksverksamheterna. 

Meso-dimensionen: an-

vänds för att undersöka hur 

gruppen nyanlända elever 

samverkar och samexisterar 

med andra elevgrupper i 

skolbiblioteksmiljön, genom 

att ta reda på vilka resurser 

som läggs på gruppen och 

hur interaktion mellan olika 

grupper på biblioteket möj-

liggörs. 

 

Den sociala dimensionen: 

används för att undersöka 

vilka möjligheter till social 

interaktion mellan nyan-

lända och icke-nyanlända 

som kan ges i skolbiblio-

teksverksamheten. 

 

Den kommunikativa di-

mensionen: används för att 

undersöka vilka möjligheter 

som ges till språkutveckling 

och informationsinhämt-

ning i biblioteket, som en 

del av utformningen för ny-

anlända. 

 

Interpellation: används för 

att undersöka vilka behov 

som styrdokumenten till-

skriver användargruppen 

nyanlända elever. 

 

Intertextualitet: används 

för att  undersöka eventu-

ella kopplingar mellan de 

olika styrdokumenten. 

 

Transitivitet: för att under-

söka vem som hålls ansva-

rig för att utföra det som 

styrdokumenten förordar. 

 

Modalitet: för att under-

söka om uttalandena i styr-

dokumenten framställs om 

sanna fakta eller rekom-

mendationer 

 

Styrkor: interna kompeten-

ser och förmågor som finns. 

 

Svagheter: interna kompe-

tenser och förmågor som 

saknas. 

 

Möjligheter: externa posi-

tiva förhållanden som finns 

– vad som borde skaffas. 

 

Hot: externa negativa för-

hållanden som finns – vad 

som kan förloras/avskaffas. 
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Nyanländ i skolbiblioteket 

Nedan presenteras och analyseras studiens resultat. Först görs en diskursanalys ut-

ifrån de styrdokument som lägger grunden för den policy skolbiblioteken ska för-

hålla sig till, vilket svarar på den första forskningsfrågan som handlar om hur po-

licy/ideal ser ut gällande mottagande av nyanlända i skolbibliotek. Därefter presen-

teras de två fallstudierna och dessa fall på lokal nivå sätts i relation till den nation-

ella och globala policyn. Detta svarar på den andra forskningsfrågan om hur skol-

bibliotek förhåller sig till policy/ideal, samt vilka möjligheter och hinder det finns 

att följa styrdokumenten. Både styrdokument och skolbibliotek är sändare gentemot 

eleverna. För att ge ett mottagarperspektiv får eleverna själva komma till tals genom 

de intervjuer och enkäter som gjorts, och analysen fokuserar på om de behov ele-

verna uttrycker verkligen tillfredsställs av policy och praktik, vilket besvarar den 

tredje forskningsfrågan. Avslutningsvis diskuteras om styrdokument och utform-

ning av skolbiblioteksverksamheten efter nyanlända elevers behov kan leda till in-

tegration, och på vilket sätt, vilket besvarar den fjärde och sista forskningsfrågan. 

Styrdokumenten – en diskursanalys 

Skolbiblioteksverksamheten regleras av olika styrdokument som utgörs av ideal, 

normer och värderingar om hur verksamheten ska skötas. Dessa dokument bildar 

en policy som skolbiblioteken obligeras eller råds att följa. I detta kapitel analyseras 

de styrdokument som jag i tidigare avsnitt ringat in som skolbiblioteksdiskursen. 

Dessa är dels bibliotekslagen, IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest och 

IFLA:s/Unescos mångkulturella biblioteksmanifest från biblioteksdiskursen; dels 

skollagen från skoldiskursen; samt språklagen som står utanför, men likväl inverkar 

på, skolbiblioteksdiskursen. I analysen nedan kommer jag att gå igenom lagtexterna 

först då de har legal status, och därefter de mer rådgivande manifesten från IFLA 

och Unesco, som kan ses mer som idédokument än tvingande regler. Vartefter tex-

terna presenteras kommer jag att göra en diskursanalys med hjälp av verktygen jag 

förklarade i metoddelen. Sist sammanfattas mina slutsatser utifrån hur den diskurs 

som uttrycks i styrdokumenten kan komma att påverka verksamheten. 

Skollagen 

Skolbiblioteken styrs av skollagen. I syftesbeskrivningen av skolväsendet framhålls 

lärandeuppdraget likväl som att skolan ska förmedla respekt för de mänskliga rät-

tigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Skolan ska ta hänsyn till 

elevernas olika behov och sträva efter att upphäva skillnader så att alla får samma 
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förutsättningar att klara sin skolgång.114 Som en del av skolväsendet åläggs detta 

således även biblioteket, men i skollagen nämns skolbibliotek endast på ett ställe, 

och där står: 

36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.115 

Det är den skrivelsen bibliotekslagen hänvisar till under rubriken Skolbibliotek. I 

bibliotekslagen står det: 

10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, spe-
cialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbiblio-
tek.116 

Bibliotekslagen kom tre år efter nuvarande skollag. I sin formulering om skolbiblio-

tek har ingenting ändrats från skrivelsen i skollagen. Denna typ av uppenbar hän-

visning kallas inom den kritiska diskursanalysen för manifest intertextualitet.117 

Man kan säga att de två lagtexterna tillsammans med tolkningar av dessa i exem-

pelvis skolbiblioteksplaner bildar en intertextuell kedja där element går från den 

ena texten till den andra. Intertextualitet visar hur historien har påverkat texten, 

samt hur texten har påverkat historien, och med hjälp av kritisk diskursanalys kan 

man upptäcka historisk utveckling och förändring.118 I detta fall, med endast tre år 

mellan texterna och exakt samma ordbruk, kan inte en sådan utveckling skönjas.  

Med hjälp av de grammatiska textanalysverktygen transitivitet och modalitet 

kan man fördjupa förståelsen av textens egenskaper. Vid analys av transitivitet un-

dersöks hur händelser och processer förbinds eller inte förbinds med subjekt och 

objekt. På så sätt kan man belysa vilka ideologiska konsekvenser framställningen 

får.119 I paragrafen ovan, citerad från både skollagen och bibliotekslagen, saknas en 

agent. Det står att elever i alla skolformer ’ska ha tillgång till skolbibliotek’, men 

ingenstans nämns vem som ska utföra detta eller se till att det utförs. Denna från-

varande agent gör att ansvaret för skolbiblioteket blir hängande i luften. Det framgår 

vaken vem som har ansvar för att skolan har ett bibliotek och eller vad ”skolbiblio-

tek” enligt lagen betyder. Olika tolkningar av vem som är ansvarig och vad ett skol-

bibliotek är kan få konsekvenser för verksamheten. Till exempel att det läggs väl-

digt olika resurser på skolbiblioteken. 

Vid analys av textens modalitet undersöks på vilket sätt något sägs, med vilken 

grad av instämmande (affinitet) något framställs. Detta får betydelse för diskursen 

                                                 
114 SFS 2010:800, Skollag, 1 kap. 4 §. 
115 SFS 2010:800, Skollag, 2 kap. 36 §. 
116 SFS 2013:801, Bibliotekslag, 10 §. 
117 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s.77. 
118 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s. 77 f. 
119 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s. 87. 
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vad gäller dess konstruktion av sociala relationer liksom kunskaps- och betydelse-

system.120 Paragrafen om tillgång till skolbibliotek framställs som en sanning. Det 

står inte att eleverna ’kan/bör/rekommenderas’ ha denna tillgång, utan de ’ska’ ha 

det. Sändaren instämmer här fullständigt i sitt påstående och det framstår som ob-

jektivt sant och obestridligt, vilket också är funktionen av en lagtext. Denna typ av 

kategorisk objektiv modalitet tyder på hög auktoritet från den som uttalar påståen-

det.121 Effekten blir att lagen följs, men som analysen av transitiviteten visar kan det 

vara svårt att veta hur lagen ska följas. 

Den korta lagparagrafen är svår att analysera med verktygen från diskursteori. 

Subjekten ’nyanländ elev’ och ’bibliotekarie’ saknas vilket gör att jag inte kan un-

dersöka hur subjekten interpelleras. Det vill säga vilka positioner och förväntningar 

som tillskrivs subjekten.122 ’Nyanländ elev’ borde rimligtvis i denna lagparagraf 

ingå i subjektet ’eleverna’. Som elev ska de ha tillgång till ett skolbibliotek och det 

gör deras position till mottagare för lagtexten. ’Bibliotekarie’ skulle kunna ingå i 

meningens objekt, ’skolbibliotek’, men blir då också reducerad till objekt, vilket 

tyder på en svag position. Samtidigt kan avsaknaden av subjekt säga något i sig. 

Skollagen tar bara skolans del av skolbiblioteksdiskursen – det som rör eleverna 

och deras rätt till skolbibliotek. Bibliotekslagens övriga paragrafer (och andra styr-

dokument från biblioteksdiskursen) får stå för biblioteksdelen i den övergripande 

diskursordningen. 

Ingenstans i denna formulering ges utrymme åt någon form av integrationsdis-

kurs. Det går varken att se uttryck för meso-dimesionen, eller den sociala eller kom-

munikativa dimensionen från Diaz modell. Eventuellt kan en långsökt tolkning av 

lagparagrafen vara att eftersom subjektet i satsen är ’elever’, och om nyanlända 

elever ingår i den gruppen, så kan man utifrån meso-dimensionen se att samma 

resurser ska läggas på alla elever. Jämlika resurser lägger en första grund till integ-

ration, utifrån Diaz definition av integration.123 

Bibliotekslagen 

Den enda paragrafen om skolbibliotek i bibliotekslagen har redan behandlats ovan, 

då det egentligen endast är en hänvisning till skollagen. För att analysera biblio-

tekslagen har jag plockat ut de delar av dokumentet som på något sätt berör utform-

ningen av ett bibliotek för nyanlända. Jag har tittat på hur lagtexten tydliggör vilka 

grupper som ska prioriteras, samt vad verksamheten ska fokusera på i arbetet med 

målgruppen. Även om det står folkbibliotek i paragraferna så faller skolbiblioteken 

inom lagen för biblioteksverksamhet i Sverige. Följande paragrafer valdes: 

                                                 
120 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s. 87 f. 
121 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s. 88. 
122 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s.48 f. 
123 Diaz (1996), s. 74. 
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2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. [---] 
 
5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nat-
ionella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom 
att erbjuda litteratur på 
1. de nationella minoritetsspråken, 
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 
3. lättläst svenska. 
 
6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och an-
passade till användarnas behov. 
 
Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. 
 
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras 
behov och förutsättningar.124 

Verben i paragraferna är uppmanande: ’ska verka/ägna/vara’. Till skillnad mot 

skollagen kan man i bibliotekslagen se en uttalad agent. I den andra paragrafen står 

det att det är biblioteken som ska utföra den handling det innebär att verka för det 

demokratiska samhällets utveckling. Subjektet förbinds med handlingen, och som 

agent är subjektet också ansvarigt för att handlingen utförs.125 Det är således biblio-

teken som kan ställas till svars för om de inte uppfyller sitt demokratiska uppdrag 

genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det finns inget uttalat objekt i 

satsen, vilket kan bero på att den underliggande ideologin är att uppdraget gäller 

oavsett vem som är objekt. 

Även i den femte och åttonde paragrafen är biblioteket subjekt och den agent 

som ska utföra handlingen att ägna särskild uppmärksamhet åt dels personer med 

annat modersmål än svenska, dels ungdomar. Nyanlända elever passar in i båda 

dessa användargrupper och blir satsernas objekt – de som ska få denna uppmärk-

samhet. Ansvaret för processen ligger på biblioteket. Det står inte bara vad som ska 

göras, utan ges också exempel på hur. Så som tillgång till litteratur på andra språk, 

på lättläst svenska samt utifrån deras behov och förutsättningar. 

Den sjätte paragrafen skiljer sig något från de andra genom att det där inte står 

hur biblioteket ska göra för att vara tillgängligt för alla. Däremot är fortfarande 

biblioteket subjekt och satsens agent, medan alla användare är objekt. I den andra 

satsen i paragrafen är det bibliotekets utbud som är subjekt, och där blir det mer 

underförstått att det är biblioteket, eller snarare bibliotekarierna, som har ansvaret 

för att medie- och tjänsteutbudet är allsidigt och håller hög kvalitet. 

 Modaliteten i bibliotekslagen präglas precis som i skollagen av sanningspåstå-

enden och hög affinitet. Det står vad biblioteken ’ska’ göra, inte vad de ’kan’ göra. 

Modaliteten är kategoriskt objektiv. Det vill säga att den framställs som absolut 

                                                 
124 SFS 2013:801, Bibliotekslag, 2, 5, 6, 8 § 
125 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s. 87 f. 
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sann och utan ett subjekt som står bakom påståendet, vilket speglar och främjar 

lagtextens auktoritet.126 Detta obligerar biblioteket att följa uppmaningarna. 

Vad gäller interpellation finns ett återkommande subjekt som interpelleras i 

lagparagraferna ovan, och det är ’folkbiblioteket’. Dit räknar jag också skolbiblio-

tek, och för att minska förvirring använder jag därför i analysen det mer inklude-

rande begreppet ’bibliotek’. Subjektets, det vill säga bibliotekets, position gentemot 

samhället och användarna syns i de förväntningar som knyts till positionen.127 

Biblioteket ska vara till för alla och anpassat efter alla användares behov. Det ska 

verka för demokrati, vilket även är en förväntning utifrån skollagen. Det ska ägna 

särskild uppmärksamhet åt personer med annat modersmål än svenska och till ung-

domar. Biblioteket har också auktoriteten, gentemot användarna, att avgöra vad 

som är allsidigt och vad som är kvalitet. Slutligen förväntas biblioteket bidra till 

kunskapsförmedling, fri åsiktsbildning och läsfrämjande. Detta är dessutom bara 

några av förväntningarna som ställs på bibliotek, eftersom jag endast analyserar 

några av lagparagraferna. Sammanfattningsvis blir det tydligt att biblioteket måste 

utforma sin verksamhet för nyanlända elever för att uppfylla lagtextens förvänt-

ningar. Även om just nyanlända elever inte omnämns som användargrupp i lagtex-

ten så faller de som sagt in i andra prioriterade grupper. 

I kombination med diskursanalysen ovan går det att utifrån Diaz integrations-

modell undersöka hur bibliotekslagen möjliggör olika dimensioner av integration. 

Meso-dimensionen i Diaz modell fokuserar bland annat på gruppens – de nyanlända 

elevernas – resurser och interaktion för att undersöka hur samverkan eller samex-

istens i en specifik kontext ser ut.128 I bibliotekslagen fastställs att gruppen ska ha 

tillgång till flera olika typer av resurser. Vissa av dessa är specifika för gruppen, 

som lättläst och litteratur på modersmål, medan andra resurser ska tilldelas alla an-

vändare, så som allsidiga medier och tjänster av god kvalitet. Att resurserna som är 

specifika för användargruppen nyanlända tillhandahålls i samma rumsliga kontext 

som för övriga användare möjliggör samexistens mellan grupper, då de nyanlända 

eleverna inte behöver hänvisas någon annan stans. Dock uppnås inte nödvändigtvis 

samverkan mellan olika grupper utifrån hur lagtexten är formulerad, då den inte 

uppmanar till integrativa relationer. Sett till den sociala integrationsdimensionen i 

Diaz modell, som handlar om sociala kontakter med infödda svenskar, går det där-

för inte att säga mer än att biblioteket kan fungera som en arena för sådan kontakt 

då det är till för alla. Vad gäller den kommunikativa integrationsdimensionen, som 

handlar om tillgång till information och språkkunskaper, är lagtexten mer explicit 

genom att uppmana biblioteken att tillgängliggöra olika typer av kommunikativa 

resurser. 

                                                 
126 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s. 87 f. 
127 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s. 48 f. 
128 Diaz (1996), s. 75. 
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Språklagen 

Ytterligare en lag som skolbiblioteken behöver förhålla sig till i relation till nyan-

lända elever är språklagen. Det gäller framförallt följande två paragrafer: 

14 § Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda 
svenska. Därutöver ska: 

1. Den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda 
minoritetsspråket, och 

2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk 
ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket. 

 
Den som har ett annat modersmål än de språk som anges i första stycket ska ges möjlighet att 
utveckla och använda sitt modersmål. 
 
15 § Det allmänna ansvarar för att den enskilde ges tillgång till språk enligt 14 §.129 

Intertextuella referenser finns mellan språklagen och bibliotekslagen. Språklagen 

är från 2009 och bibliotekslagen från 2013. Det rör sig inte om manifest intertextu-

alitet som i fallet med bibliotekslagens hänvisning till skollagen. Däremot kan man 

se att bibliotekslagen, som gäller för det allmänna biblioteksväsendet, har skrivelser 

som förhåller sig till språklagen (Se bibliotekslagen 5 §). Diskurserna berör 

varandra genom att tala om samma område – rätten till sitt eget språk. Språklagen 

stadgar denna rätt och bibliotekslagen föreskriver hur denna rätt ska komma till 

uttryck i biblioteket – genom litteratur på sitt modersmål och på lättläst svenska. 

I språklagens paragrafer ovan ser transitiviteten olika ut, vilket gör att de kom-

pletterar varandra. I den fjortonde paragrafen finns inget subjekt och därmed ingen 

agent. Det passiva verbet ’ges’ gör att man inte vet vem som ska ge denna möjlighet 

att lära sig svenska, samt att utveckla och använda sitt modersmål. I paragraf femton 

däremot används det aktiva verbet ’ansvarar’ och agenten är ’det allmänna’. Med 

det allmänna menas myndigheter och beslutande församlingar på statlig och kom-

munal nivå.130 Skolbibliotek är en del av det allmänna biblioteksväsendet och ska 

således följa språklagen. Frågan är hur det blir med privatskolors bibliotek. Det går 

att finna kryphål i lagen. 

Precis som de övriga lagtexterna präglas språklagens modalitet av stark affini-

tet. Det finns inget subjekt bakom påståendena. Paragraferna framstår som objektivt 

sanna och oomtvistliga. Det speglar lagens auktoritet. 

I språklagen saknas subjekten ’nyanländ elev’ och ’bibliotekarie’ varför en ana-

lys om hur subjekten interpelleras inte kan göras. 

Den av Diaz integrationsdimensioner som språklagen ger uttryck för är kom-

munikativ integration. Dimensionen kan mätas utifrån till exempel språklig färdig-

het och möjlighet att tillgodogöra sig relevant myndighetsinformation (i detta fal 

kopplat till skolkontexten).131 Språklagen slår fast rätten att få lära sig svenska samt 

                                                 
129 SFS 2009:600, Språklag, 14–15 §. 
130 Institutet för språk och folkminnen > Vem gäller språklagen för? 2015. [2017-04-16]. 
131 Diaz (1996), s. 87. 



 42 

rätten till att få använda sitt modersmål, och ett skolbibliotek som tillhandahåller 

medier och tjänster som uppfyller lagkravet lägger därmed också grunden för kom-

munikativ integration. 

IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest 

IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest fungerar som en deklaration och är inte 

tvingande. Däremot är den rådgivande för hur skolbibliotek kan utforma sin verk-

samhet.132 Manifestet uppmanar till att verksamheten anpassas efter alla i samhället 

och fastställer skolbibliotekets uppdrag till bland annat: 

Skolbiblioteket är till för alla i skolsamhället, oavsett ålder, ras, kön, religion, nationalitet, 
språk, befattning eller social status. Speciellt anpassade tjänster och material ska erbjudas de 
personer som inte kan utnyttja det ordinarie utbudet.133 

Här kan ses en intertextuell koppling till bibliotekslagen, som kom 14 år efter ma-

nifestet, där denna anpassning av verksamheten inte bara blir rådgivande utan också 

lagstadgad (Se bibliotekslagen § 6). Det tyder på dels ett upprätthållande av biblio-

teksdiskursen och dels en historisk utveckling där (del av) manifest blir lag. 

I citatet ovan utmärks transitiviteten av verbet ’erbjudas’, och avsaknaden av 

subjekt gör att agenten blir osynlig. Därmed blir det i stället underförstått att det är 

skolbiblioteket som har detta ansvar att erbjuda anpassade tjänster och medier. An-

svarsfrågan är inte lika tydlig här som i bibliotekslagen. Modaliteten ser däremot 

likadan ut som i lagtexterna, med hög affinitet och kategorisk modalitet. Det upp-

manande verbet ’ska’ tyder på att manifestet trots sin rådgivande funktion speglar 

en viss auktoritet. 

Att skolbiblioteket ska erbjuda ’speciellt anpassade tjänster och material’ går 

att tolka som att till exempel nyanlända elever ska få tillgång till material som de 

förstår, på sitt modersmål och på lättläst svenska. Användargruppen (även om den 

inte är ett uttalat subjekt eller objekt i citatet) interpelleras till att ha detta behov. 

Det leder i sin tur till att biblioteksverksamheten rättar sig efter den tolkningen av 

gruppens behov. 

Skolbibliotekets mål är enligt manifestet att vara en institution som långsiktigt 

bidrar till elevernas lärande, informationskompetens och läsning, men också till 

ekonomisk, social och kulturell utveckling. Dessa uppgifter kan fullgöras genom 

exempelvis bibliotekets tjänster, dess urval och anskaffning av resurser och genom 

att ge tillgång till lämpliga informationskällor.134 

I formuleringen av skolbibliotekets mål tar jag dels fasta på textens transitivitet 

genom att undersöka om det finns ett subjekt och därmed en agent, och dels textens 

modalitet som kommer till uttryck i två ord (se min kursivering nedan): 

                                                 
132 Bibliotekens internationella manifest, Svensk biblioteksförening, (2014), s. 5. 
133 IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest (2014), s. 47. 
134 IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest (2014), s. 48 f. 
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Därför ska skolbibliotekets kärnverksamhet omfatta följande:  
[---] [sammanfattat ovan] 
 
Skolbiblioteket kan fullgöra dessa uppgifter genom att [---] [sammanfattat ovan]135 

Vad gäller textens transitivitet är agenten tydligt uttalad här. Skolbiblioteket är båda 

satsernas agent och är därmed ansvarigt för att handlingarna blir utförda. I jämfö-

relse med hur manifestet uttrycker skolbibliotekets uppdrag är målbeskrivningen 

tydligare med hos vem ansvaret ligger. 

Modaliteten i de två satserna ovan skiljer sig åt. Det står först vad biblioteket 

’ska’ göra, vilket har formen av en objektivt sann sats vilket speglar manifestets 

auktoritära sida. I den andra satsen används i stället verbet ’kan’, vilket ger ett mer 

rådgivande intryck där mottagaren kan välja att ta hänsyn till rådet eller inte. Sist i 

manifestet finns ett stycke om genomförande där det står att det är ”viktigt att detta 

manifest får en spridning”.136 Citatet präglas av objektiv modalitet, vilket återigen 

speglar manifestets auktoritet. Samtidigt är det endast ett påstående, inte en uppma-

ning, och det saknas en agent som ska utföra spridningen av manifestet. 

Utifrån diskursanalysen av skolbiblioteksmanifestet kan jag med Diaz integrat-

ionsmodell inte dra några slutsatser om hur det lägger en grund för social integrat-

ion. Den typen av skrivelser saknas i manifestets formulering av skolbibliotekens 

uppdrag och mål. Utifrån meso-dimensionen går det dock att se att alla elever ska 

ha tillgång till resurser som bidrar till lärande, informationskompetens, läsning samt 

ekonomisk, social och kulturell utveckling. Det finns ingen skrivelse om hur dessa 

resurser skulle leda samverkan mellan olika grupper inom skolbibliotekskontexten. 

Däremot skulle tillgång till dessa resurser i förlängning kunna leda till integration 

på flera plan, i kontexter utanför skolbiblioteket. En av de dimensionerna är kom-

munikativ integration, genom att eleverna i biblioteket tillägnar sig kunskaper som 

underlättar informations- och kunskapsinhämtning i skola och samhälle. 

IFLA:s/Unescos mångkulturella biblioteksmanifest 

IFLA:s/Unescos mångkulturella biblioteksmanifest är ytterligare en deklaration 

med mål som biblioteken uppmanas att eftersträva, men som inte har legal status. 

Sammantaget menar manifestet att alla typer av bibliotek, alltså skolbibliotek in-

kluderat, bör ”avspegla, understödja och främja kulturell och språklig mångfald på 

internationell, nationell och lokal nivå […]”.137 Detta innebär att ett mångkulturellt 

bibliotek ska arbeta för att: 

 ge service åt alla samhällsmedborgare utan att göra skillnad på grund av kulturell och 
språklig bakgrund 

 tillhandahålla information på de språk och i de skriftformer som erfordras 

                                                 
135 IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest (2014), s. 48 f. (Min kursivering). 
136 IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest (2014), s. 50. 
137 IFLA:s/Unescos mångkulturella biblioteksmanifest (2014), s. 26. 
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 tillhandahålla ett brett urval av material och tjänster som avspeglar alla grupper och behov 
 anställa personal som avspeglar mångfalden i samhället och som är utbildade att arbeta 

med och ge service i ett mångkulturellt samhälle138 

Vilka målgrupper som bör prioriteras stämmer in på gruppen nyanlända elever: 

Särskild hänsyn ska tas till grupper som ofta marginaliseras i mångkulturella samhällen: mino-
riteter, asylsökande och flyktingar, personer med tillfälligt uppehållstillstånd, gästarbetare och 
ursprungsbefolkningar.139 

Vidare står det att en del av det mångkulturella bibliotekets kärnverksamhet ska 

vara att planera in resurser till nyanlända.140 

Under rubriken Det mångkulturella bibliotekets uppgift står det: 

I ett mångkulturellt samhälle bör fokus sättas på följande viktiga uppgifter, som har samband 
med information, läs- och skrivkunnighet, utbildning och kultur:141 

 

Sedan räknas till exempel följande uppgifter upp: 

 att verka för en ökad medvetenhet om det positiva värdet av kulturell mångfald och ge 
förutsättningar för en kulturell dialog 

 att uppmuntra språklig mångfald och respekt för människors modersmål 
 att värna om det språkliga och kulturella arvet och ge stöd för möjlighet att uttrycka sig, 

skapa och sprida information på alla relevanta språk 
 att stimulera informationskompetens i den digitala tidsåldern142 

Vid analys av manifestets transitivitet framgår i citaten ovan att förekomsten av 

agent varierar. I det första exempel, liksom i exemplet att planera in resurser för 

nyanlända är biblioteket agent – den som ska utföra handlingarna och som är an-

svarig för att de utförs.143 Passivverb används också, som i det andra exemplet där 

det står att hänsyn ska ’tas’, samt i det sista exemplet där det står att fokus bör 

’sättas’. Underförstått är biblioteket agent även i dessa satser, vilket får förstås av 

föregående rubrik eller mening där biblioteket är subjekt. 

Modaliteten skiftar också, mellan ’ska’ och ’bör’ (se mina kursiveringar ovan), 

precis som i skolbiblioteksmanifestet. Jag tolkar det på samma sätt här, att det speg-

lar manifestets både auktoritära och rådgivande sida. Sist i manifestet finns två text-

stycken som handlar om genomförande av manifestet. Där uppmanas beslutsfattare 

på alla nivåer och hela världens biblioteksväsende att sprida manifestet och genom-

föra dess principer.144 Till skillnad från skolbiblioteksmanifestet handlar det här inte 

bara om ett påstående utan om en uppmaning, vilket höjer auktoriteten. 

                                                 
138 IFLA:s/Unescos mångkulturella biblioteksmanifest (2014), s. 26. 
139 IFLA:s/Unescos mångkulturella biblioteksmanifest (2014), s. 26. (Min kursivering). 
140 IFLA:s/Unescos mångkulturella biblioteksmanifest (2014), s. 28. 
141 IFLA:s/Unescos mångkulturella biblioteksmanifest (2014), s. 27. (Min kursivering). 
142 IFLA:s/Unescos mångkulturella biblioteksmanifest (2014), s. 27. 
143 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s. 87 f. 
144 IFLA:s/Unescos mångkulturella biblioteksmanifest (2014), s. 29. 
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En tydlig intertextuell koppling mellan manifestet och bibliotekslagen skulle 

tyda på vilken genomslagskraft och tyngd manifestet har vad gäller beslutsfattande 

organ. Men i verkligheten syns intertextualiteten endast i den femte paragrafen i 

bibliotekslagen som påbjuder rätten till litteratur på sitt eget språk. 

Huruvida manifestet lägger en grund för integration ser det ut ungefär som i 

skolbiblioteksmanifestet, där uppmaningen att tillgängliggöra resurser i form av in-

formationskompetens och språkutveckling kan leda till kommunikativ integration i 

flera kontexter. Men här finns också en skrivelse som uppmanar till samverkan och 

samexistens inom bibliotekskontexten. Det står att biblioteket bör ’ge förutsätt-

ningar för en kulturell dialog’.145 Social integration handlar om sociala kontakter 

med svenskar.146 Genom att följa manifestets råd kan skolbiblioteket lägga grunden 

för integration på flera plan. 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis innebär diskursen i dessa styrdokument att skolbiblioteken be-

höver anpassa sin verksamhet efter de behov som kan finnas hos nyanlända elever. 

I diskursen interpelleras användargruppen till att ha behov av dels litteratur på både 

sitt modersmål och lättläst svenska, dels behov av hjälp att tillägna sig sina studier 

genom till exempel informationskompetens, och dels behov av ett demokratiskt rum 

med plats för alla skolans elever. Biblioteket i sin tur interpelleras med förväntning-

arna att leva upp till detta. Det går att se intertextuella drag mellan styrdokumenten 

vilket också stöder mitt val att använda dem för att ringa in diskursordningen. Det 

är främst bibliotekslagen, som också är det senaste av de fem dokumenten, som har 

intertextuella drag av de andra texterna.  

Med de grammatiska verktygen transitivitet och modalitet har jag kunnat un-

dersöka vem som ställs ansvarig för att utföra det styrdokumenten förordar, respek-

tive om uttalandena framställs som fakta eller rekommendationer. Analysen visar 

att biblioteket, i de flesta fall, står som ansvarig. Ibland saknas dock agent, som i 

skollagen där det blir hängande i luften vem som ska se till att alla elever får tillgång 

till ett skolbibliotek. Det står inte heller vad ett skolbibliotek är. I andra fall är 

biblioteket underförstått agent. Ett mönster går att se gällande styrdokumentens mo-

dalitet och det är att lagtexterna präglas av högre auktoritet, medan manifesten har 

lägre affinitet och därmed fungerar mer rådgivande. 

Den tidigare forskning som presenterades i uppsatsens inledande del ligger helt 

i linje med styrdokumenten. Det vill säga att forskningen visar att en anpassning 

som följer lagkrav och riktlinjer i dessa styrdokument får positiva effekter på an-

vändarnas biblioteksupplevelse. Till exempel visade Audunson, Essmat och Aabø 

att immigranterna på biblioteket i deras studie uppskattade mångspråksservisen 

                                                 
145 IFLA:s/Unescos mångkulturella biblioteksmanifest (2014), s. 27. 
146 Diaz (1996), s. 86. 
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där.147 Bunars antologi visar att nyanlända elever hamnar efter i sina skolämnen.148 

Det tyder på att de har de behov som styrdokumenten tillskriver dem. 

Slutligen visar diskursanalysen att styrdokumenten möjliggör integration på 

olika sätt. Det är inte lika tydligt i alla, men tillsammans lägger de en grund för 

integration på både den vertikala och horisontella linjen i Diaz modell. På den ver-

tikala linjen finns meso-dimensionen som handlar om resurser i gruppen och dess 

samverkan och samexistens med andra grupper. På den horisontella linjen finns den 

sociala dimensionen som innebär sociala kontakter medinfödda svenskar, och den 

kommunikativa dimensionen som handlar om tillgången till kommunikativa resur-

ser.149 De fem styrdokumenten föreskriver olika resurser, varav flera är kommuni-

kativa, som gruppen ska ha tillgång till. Att tillgången ska finns i skolbiblioteket 

gör att eleverna inte behöver hänvisas någon annan stans, vilket möjliggör samex-

istens med övriga elever. Som demokratiskt rum är skolbiblioteket ett rum för 

samexistens. Samverkan uppmanas det dock endast till i IFLA:s/Unescos mångkul-

turella biblioteksmanifest, i form av ’kulturell dialog’. 

Utformning av biblioteksverksamheten: fallstudier 

Uppsatsens andra frågeställning handlar om hur enskilda bibliotek förhåller sig till 

lagkrav och riktlinjer i styrdokumenten i relation till att utforma verksamheten för 

nyanlända elever. Utifrån intervjuer med fem bibliotekarier på fyra olika skolbiblio-

tek har jag försökt besvara vilka möjligheter och utmaningar det innebär att följa 

styrdokumenten. Först presenteras mångspråkssamarbetet mellan bibliotek A1, A2 

och A3, samt deras individuella verksamhetsanpassningar för nyanlända, därefter 

bibliotek B:s satsning på SPRI-klasser (språkintroduktionsklasser), och slutligen 

görs en SWOT-analys utifrån de möjligheter och hinder som biblioteken gemen-

samt ger uttryck för vid utformning av verksamheterna. Tidigare forskning används 

här analytiskt. 

Skolbibliotek A samarbetar kring mångspråkslitteratur 

Skolbibliotek A1, A2 och A3 startade i augusti 2015 ett projekt där de samarbetade 

om mångspråkslitteratur. Jag besökte bibliotek A1 vintern 2016 för att lyssna till en 

presentation som bibliotekarierna höll om sitt samarbete. Våren 2017 fick jag möj-

lighet att intervjua dem och besökte då bibliotek A3. Inför intervjun fick jag även 

tillgång till den rapport bibliotekarierna skrivit för att sammanfatta sitt projekt. 

                                                 
147 Audunson, Essmat & Aabø (2011), 323 ff. 
148 Bunar (2015), 9 f. 
149 Diaz (1996), s. 75, 86 f. 
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Skolornas bakgrund 

A1 är den största av de tre skolorna med cirka 1500 elever. Här finns flera olika 

praktiska gymnasieprogram och ett teoretiskt program. Skolan innehåller även 

gymnasiesärskola. Elva språkintroduktionsklasser (SPRI) går i nuläget på skolan. 

Tidigare var skolan en form av inslussning för nyanlända, vilket innebar att nya 

elever började under hela läsåret. Nu omorganiserar kommunen så att inslussningen 

sker via en annan skola. A2 är den minsta av de tre skolorna med sina cirka 900 

elever på både praktiska och teoretiska program. Det finns fem SPRI-klasser på 

skolan. A3 i sin tur har endast teoretiska program. Här går cirka 1000 elever och 

sedan 2016 finns en första SPRI-klass på skolan. Samtliga tre skolbibliotek har en 

bibliotekarie och en biblioteksassistent. På A1 finns även en läromedelsansvarig. 

Mångspråksprojektet 

Bakgrunden till mångspråksprojektet är att de tre skolorna har många elever med 

annat modersmål än svenska och dessutom har antalet SPRI-klasser ökat sedan hös-

ten 2015. Skolbiblioteken ville möta dessa elevers behov av och rätt till litteratur 

på sitt modersmål. Sedan tidigare har skolbibliotekarierna ett välutvecklat samar-

bete och därför var det naturligt att ta hjälp av varandra vid genomförandet.150 

De grundar sitt projekt på forskning och styrdokument. I sin rapport hänvisar 

de till bibliotekslagen § 5 och språklagen § 4 och § 15, som påbjuder rätten till lit-

teratur på sitt modersmål respektive rätten till att få möjlighet att lära sig, utveckla 

och använda sitt modersmål. De hänvisar också till IFLA:s/Unescos skolbiblioteks-

manifest, som fastställer att skolbiblioteket ska vara till för alla i skolsamhället oav-

sett ålder, kön, religion, nationalitet, språk, befattning eller social status; och 

IFLA:s/Unescos mångkulturella biblioteksmanifest, som menar att alla bibliotek 

bör avspegla, understödja och främja kulturell och språklig mångfald på internat-

ionell, nationell och lokal nivå. Särskild uppmärksamhet ska enligt manifestet ägnas 

grupper som ofta är marginaliserade i mångkulturella samhällen: minoriteter, asyl-

sökande och flyktingar, personer med tillfälliga uppehållstillstånd, gästarbetare och 

ursprungsfolk.151 

Bibliotekarierna har utifrån styrdokumenten haft som mål med projektet att in-

förskaffa böcker på alla modersmål som är representerade på skolorna, att etablera 

ett samarbete med modersmålslärarna där biblioteksintroduktion ingår för alla mo-

dersmålsklasser, att synliggöra och tillgängliggöra mångspråksutbudet för både ele-

ver och lärare, samt att ha ett flytande bestånd mellan skolbiblioteken. I inlednings-

fasen behövde de därför tänka igenom ett antal frågeställningar. Dessa rörde vilka 

                                                 
150 Rapport om mångspråksprojekt från skolbibliotek A1, A2 och A3 (2017). I uppsatsförfattarens ägo. 
151 Rapport om mångspråksprojekt från skolbibliotek A1, A2 och A3 (2017). I uppsatsförfattarens ägo. 
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inköpskanaler som finns, vilket urval de skulle göra, vilka språk som skulle omfat-

tas, hur beståndet skulle registreras och delas mellan biblioteken samt hur det skulle 

marknadsföras.152 

Första steget blev att inventera vilka språk som talades av eleverna på de tre 

skolorna. Som bibliotekarien för A1 sade så kan man ju inte se på folk vilket språk 

de talar. Bibliotekarierna poängterar i intervjun att eleverna informerades om syftet 

med språkinventeringen – att det handlar om att möta deras behov. Att svara var 

helt frivilligt. Inventeringen gick olika till men innebar på alla tre bibliotek att samt-

liga elever som började hösten 2015 tillfrågades om sitt/sina modersmål. Alla elever 

tillfrågades för att inte peka ut någon. Det var viktigt för biblioteken att göra denna 

inventering i samband med att biblioteket och eleverna möts. På A3 samlades språk-

uppgifter in i samband med att eleverna valde pin-kod till sina bibliotekskort. Bib-

liotekarien på A1 delade ut lappar till alla elever i samband med biblioteksintro-

duktionen där de fick fylla i sina språk. Endast en elev av alla ettor i skola A1 hade 

enbart svenska som modersmål. Bibliotekets inventering gav således också en aha-

upplevelse för lärarna, berättar bibliotekarien på A1.153 Totalt visade inventeringen 

att eleverna på de tre skolorna tillsammans talar 65 språk. Förutom svenska är de 

största språken arabiska, somaliska, dari, persiska, kurdiska och tigrinja.154 Forsk-

ningsbakgrunden visar vikten av en sådan här inventering, både när det gäller språk 

och informationsbehov hos målgruppen. Det är först när biblioteket har den bak-

grunden som de kan börja anpassa sitt bestånd och sina tjänster.155 

Nästa steg i projektet var att börja köpa in mångspråkslitteratur samt bestämma 

hur den ska hanteras gällande katalogisering, uppmärkning och hyllplacering. Vid 

inköp har de använt sig av flera olika leverantörer, utifrån vad kommunens upp-

handlingsavtal tillåtit. De har gått från i princip noll böcker på mångspråk vid pro-

jektets start till ungefär 350 titlar på totalt 24 olika språk i slutet av projekttiden. De 

bestämde sig för att satsa på skönlitteratur, men även viss facklitteratur har köpts 

in, som körkortsboken.156 Gustafsson Chen rekommenderar bibliotek som ska bygga 

upp ett mångspråksbestånd att börja med just skönlitteratur.157 

Den största utmaningen har enligt bibliotekarierna varit urvalet. Sällan står det 

vad böckerna handlar om på leverantörernas webbsidor, och bibliotekarierna förstår 

inte titeln på flertalet av språken. Dock säger de att de upplever att både utbudet och 

deras urvalsförmåga blivit bättre under projektets gång. Deras upplevda utmaning 

                                                 
152 Rapport om mångspråksprojekt från skolbibliotek A1, A2 och A3 (2017). I uppsatsförfattarens ägo. 
153 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek A1, A2 och A3 (2017-04-10). I uppsatsförfattarens ägo. 
154 Rapport om mångspråksprojekt från skolbibliotek A1, A2 och A3 (2017). I uppsatsförfattarens ägo. 
155 Se Gustafsson Chen (2011), s. 22; Elbeshausen & Skov (2004), s. 138; Caidi & Allard (2005), s. 320; 

Lucassi (2014), ingen sidnumrering. 
156 Rapport om mångspråksprojekt från skolbibliotek A1, A2 och A3 (2017). I uppsatsförfattarens ägo. 
157 Gustafsson Chen (2011), s. 25. 
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delas av många bibliotek, visar en enkät från 2014 som Lucassi presenterar.158 Gus-

tafsson Chen rekommenderar att ta hjälp utifrån när man inte behärskar språket man 

ska köpa in litteratur på. Till exempel från Internationella biblioteket, bokbloggar 

om mångspråk och likande.159 Det har också bibliotekarierna på A1, A2 och A3 

gjort. Dessutom tog de hjälp av modersmålslärare och elever. Bibliotekarien på A1 

lät till exempel lärarna välja ut sina favoriter hos en leverantör och sparade deras 

val som en önskelista inför framtiden. Hen berättar också att många av SPRI-

eleverna kommer med önskemål, och upplever det som ett tecken på att projektet 

har satt sig.160 

För att underlätta att hitta litteratur på sitt språk har språket lagts till som äm-

nesord i katalogen. Bibliotekarien för A1 menar att det har varit viktigt att hitta 

rutiner för katalogisering. Ett tips de ger är att märka upp böckerna direkt när de 

kommer så att man inte glömmer bort vad det är man har beställt. En svårighet som 

nämns i intervjun är transkriberingen av andra alfabet. När en elev ger boktips och 

säger titeln på arabiska är det svårt att veta hur det stavas med latinska bokstäver. 

Det går att stava på olika sätt, och då får man gissa om det är boken eleven menar 

utifrån om det låter lika, menar bibliotekarien på A1.161 Gustafsson Chen tar upp 

transkribering som ett av de största problemen för bibliotek vid katalogisering. Dels 

för att det finns flera olika transkriptionssystem, dels för att bibliotekskatalogen 

sällan är anpassad efter olika alfabeten. Internationella biblioteket har löst detta med 

dubbla katalogposter där användarna kan söka både på sitt modersmål och på 

svenska, skriver Gustafsson Chen. På så sätt kan till exempel en arabisk katalogpost 

visas för personalen som då kan klicka på den svenska motsvarigheten för att förstå 

vilken bok det handlar om.162 Bibliotekarierna skriver i sin rapport att de tagit hjälp 

av Internationella bibliotekets katalog i de fall titlarna funnits där. 

Vad gäller inköp och hylluppställning skriver Gustafsson Chen att det är viktigt 

att tänka på vilka värderingar som speglas i dessa handlingar.163 Bibliotekarierna på 

A1, A2 och A3 verkar ha tänkt på detta. När jag besökte bibliotek A1 och A3 såg 

jag att mångspråkshyllan/hyllorna på båda biblioteken var placerade synligt och 

nära informationsdisken och bibliotekets entré. Syftet med den framträdande pla-

ceringen är att synliggöra och tillgängliggöra litteraturen.164 Bibliotekarien för A3 

sade att det är roligt att kunna skylta med mångspråksbeståndet. Inte enbart som 

separat skyltning om just mångspråk utan även när det skyltas med ”nya böcker” 

eller ”kärlekstema”. Bibliotekarien för A2 menade att när eleverna kan hitta littera-

tur på sitt modersmål skapas inkludering, och (den nyanlända) eleven får bli expert 

                                                 
158 Lucassi (2014), ingen sidnumrering. 
159 Gustafsson Chen (2011), s. 25 f, 32 ff. 
160 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek A1, A2 och A3 (2017-04-10). I uppsatsförfattarens ägo. 
161 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek A1, A2 och A3 (2017-04-10). I uppsatsförfattarens ägo. 
162 Gustafsson Chen (2011), s. 30. 
163 Gustafsson Chen (2011), s. 25. 
164 Rapport om mångspråksprojekt från skolbibliotek A1, A2 och A3 (2017). I uppsatsförfattarens ägo. 
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på ett område i ett i övrigt helt nytt sammanhang. Bibliotekarien för A1 poängterade 

vikten av att göra en medieplanering för sina inköp, för att inte hamna i en situation 

där det köps in tio böcker i månaden på ett språk, på bekostnad av andra språk. Det 

gäller att hitta en rimlig fördelning så att man vet vad man ska säga till elever och 

lärare som kommer med önskemål, menar alla tre bibliotekarierna.165 

Samarbetet har inneburit att mångspråksbeståndet kan cirkulera mellan de tre 

biblioteken. Syftet med ett flytande bestånd var att bibliotekarierna ville möta ele-

vernas behov genom att tillgängliggöra hela beståndet.166 Att dela beståndet på detta 

sätt skapar möjligheter för skolbibliotek som har en begränsad budget. Genom att 

dela på kostnaderna kan man få ett större bestånd om man samarbetar. Lucassi 

framför just samarbete mellan bibliotek som ett (av flera) sätt att möta de utma-

ningar som en mångspråkig verksamhet kan innebära.167 

Biblioteken har också marknadsfört projektet och det nya beståndet. På lokal 

nivå innebar det att man informerade klasser och grupper när de besökte biblioteket. 

Samarbetet med modersmålslärarna, som var ett uttalat mål med projektet, ledde 

under höstterminen 2016 till att lärarna besökte biblioteket med sina modersmåls-

klasser för att få en visning av mångspråksutbudet. Information om projektet och 

utbudet har också spridits via skolornas lärplattformar och bibliotekens Facebook-

sidor. På bibliotekens webbsidor på skolornas webbplatser är det dock endast A3 

som skriver att de köper in litteratur på olika språk. Vartefter eleverna har blivit 

medvetna om att utbudet finns upplever bibliotekarierna att efterfrågan har ökat.168 

När bibliotekarierna själva fick sätta ord på de möjligheter och utmaningar som 

projektet inneburit sade de att de inte gått på några stora nitar. Förutom utmaning-

arna med urval och transkribering som nämnts ovan mötte de dock några andra 

hinder. Till exempel nämnde de felköp, som A1:s böcker på kurdiska som aldrig 

blivit lånade. Men samtidigt menar bibliotekarien på A1 att det händer med titlar 

på svenska och engelska också. Ett annat hinder är att det har strulat med en leve-

rantör och ibland har leveranser uteblivit. Vissa språk finns inte heller represente-

rade hos de leverantörer biblioteken får använda utifrån upphandlingsavtal. 

Möjligheterna de ser med projektet är flera. Bibliotekarien på A1 sade att det 

har gett dem en annan anknytningspunkt till eleverna genom att kunna erbjuda 

mångspråk. De behöver inte hänvisa eleverna någon annan stans. Hen menar att det 

är en demokratifråga, och även en förtroendefråga när eleverna kommer med in-

köpsförslag på sina språk. Om vi har allt annat, varför inte också deras förslag, 

resonerade hen. Skolbiblioteken kan inte ha ett fullt bibliotek på samtliga språk, 

                                                 
165 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek A1, A2 och A3 (2017-04-10). I uppsatsförfattarens ägo. 
166 Rapport om mångspråksprojekt från skolbibliotek A1, A2 och A3 (2017). I uppsatsförfattarens ägo. 
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men de kan erbjuda något. Bibliotekarien på A3 nämner att eleverna har nära till 

stadsbiblioteket, vilket får fungera som komplement till skolbibliotekens utbud.169 

Möjligheten att utveckla sitt språk nämns också under intervjun. Bibliotekarien 

på A1 menar att det att utveckla sitt eget språk är att utveckla svenskan också, vilket 

ligger i linje med vad språkforskning visar.170 Att få läsa på sitt modersmål kan även 

vara att få vila i sitt språk, sade bibliotekarien på A1. Själva bjuder bibliotekarierna 

gärna på sin okunskap när det gäller de olika språken, så att eleverna blir experter. 

Det är kul att fråga eleverna om hjälp med översättning, tyckte bibliotekarien på 

A3.171 Att låta eleverna hjälpa till som tolkar såg Vårheim som en framgångsfaktor 

i sin studie om bibliotek och integration av immigranter.172 

Jag frågade bibliotekarierna vilka råd de skulle ge skolbibliotek som är i inled-

ningsfasen av en verksamhetsutveckling liknande deras. De fick ge råd utifrån 

nyckelorden göra, behålla, eliminera, undvika. Ett råd på temat att göra var att 

samarbeta, både med andra bibliotek och med modersmålslärarna. Deras samarbete 

sinsemellan har fungerat som ett bollplank kring frågor om inköp, signum, katalo-

gisering med mera. Under intervjun nämner bibliotekarierna att de flesta bibliotek 

redan har ett nätverk som de skulle kunna samarbeta inom. De nämner också att det 

idag finns flera olika nätverk i sociala medier för mångspråkiga gymnasiebibliotek 

som man kan gå med i för att få ett bollplank och inspiration. Något som de också 

råder andra bibliotek att göra är att i inledningsfasen tänka igenom vad som behöver 

vara med i katalogposter, för att slippa gå tillbaka och ändra i poster, samt att pla-

nera den fysiska placering av böckerna så att man får plats med det större inköp 

som det innebär i början.173 

Råden kring nyckelordet behålla handlar om vad de har gjort sedan tidigare och 

som de har fortsatt med i projektet. Då nämnde de en redan etablerad kontakt med 

SPRI-lärarna som de har utvecklat, samt deras tidigare erfarenheter av inköpsar-

bete. Det var skönt att ha vanan av inköp eftersom mångspråkslitteraturen var lite 

svårare att hitta, menade bibliotekarien för A2. De var också sedan tidigare med-

vetna om behovet av bredden på litteratur, från enkla pekböcker till avancerade ro-

maner, då det inte handlar om en homogen grupp på samma läsnivå.174 

Resultatet vid projekttidens slut visar att ett av de uppsatta målen inte uppnåtts, 

nämligen att det inte finns böcker på alla 64 språk som inventeringen visade att 

eleverna talade. Ett råd bibliotekarierna gav utifrån nyckelordet eliminera, något 

som de gjort men inte rekommenderar, var därför att inte lova att köpa in böcker på 

                                                 
169 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek A1, A2 och A3 (2017-04-10). I uppsatsförfattarens ägo. 
170 Se Gustafsson Chen (2011), s. 11 ff.  
171 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek A1, A2 och A3 (2017-04-10). I uppsatsförfattarens ägo. 
172 Vårheim (2014), s. 64 ff. 
173 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek A1, A2 och A3 (2017-04-10). I uppsatsförfattarens ägo. 
174 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek A1, A2 och A3 (2017-04-10). I uppsatsförfattarens ägo. 
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alla språk. I stället bör man satsa på de största språkgrupperna på skolan och göra 

en medieplanering, som nämnes ovan.175 Det är också Gustafsson Chens råd.176 

Utifrån nyckelordet undvika menade bibliotekarierna att man i mångspråkspro-

jektet ska undvika att satsa enbart på nyanlända elever. De frågade alla nya elever 

om sina språk, för att på så sätt inte peka ut någon, och för att mångspråkslitteratur 

gynnar alla elever på skolan som har ett annat modersmål än svenska.177 

Slutligen fick de den öppna frågan om det var något mer de ville tillägga. De 

verkade eniga om att det kändes som att de inte har gjort så mycket. De har köpt in 

litteratur på andra språk än vanligt och sedan marknadsfört det. Bibliotekarien på 

A3 menade att det inte direkt handlar om ”rocket science”, men att anpassningen 

ingår i bibliotekens uppdrag.178 Med andra ord förhåller de sig nära till styrdoku-

mentens lagkrav och riktlinjer. De tolkar sitt uppdrag utifrån styrdokumenten och 

möter genom mångspråksprojektet elevernas rätt till och behov av litteratur på 

sitt/sina modersmål. Dessutom gynnar det inte bara de nyanlända eleverna, utan alla 

flerspråkiga elever. 

Övriga anpassningar för nyanlända 

Under intervjun talade vi också om andra anpassningar som gjorts i biblioteken för 

att specifikt möta de nyanlända elevernas behov. A3, som har nyanlända för första 

gången, har behövt börja från noll. SPRI har de flesta av sina lektioner i en annan 

byggnad än vad biblioteket ligger i, så bibliotekarien har tillsammans med deras 

lärare försökt få eleverna att komma till biblioteket för att låna. Det har resulterat i 

några fler lån av lättläst under läsåret. Bibliotekarien har också hjälpt till med inköp 

i samband med att klassen skulle läsa Mio, min Mio. Den köptes in på de språk den 

fanns översatt till.179 Under mitt besök i biblioteket lade jag märke till att mångspråk 

och lättläst delade hylla, och intill fanns hyllan med lexikon. Båda hyllorna var 

placerade nära lånedisken. Det var således lätt för eleverna att hitta till den litteratur 

som de sannolikt behöver, samt att fråga om hjälp eftersom bibliotekarien är nära. 

A2 har fem SPRI-klasser och de har sina lektioner i samma byggnad som 

biblioteket. Bibliotekarien beskriver dem som stammisar. Här står också mång-

språkshyllan intill det lättlästa beståndet, berättade bibliotekarien. Detta för att det 

främst är SPRI som lånar från de båda kategorierna. En biblioteksintroduktion sker 

i början av läsåret. Den är något anpassat i svårighet och innehåller en orientering i 

biblioteket. Klassens lärare deltar och tar med sig begrepp från introduktionen som 

de sedan återknyter till i klassrummet. Andra aktiviteter som biblioteket anordnar 

för de nyanlända eleverna är lättlästa bokprat, lektioner i källkritik och att visa hur 

                                                 
175 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek A1, A2 och A3 (2017-04-10). I uppsatsförfattarens ägo. 
176 Gustafsson Chen (2011), s. 25 f. 
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skolans e-post fungerar.180 Detta överensstämmer med Caidis och Allards studie 

som visar vikten av att inte enbart förse immigranterna med information utan också 

lära dem att använda de digitala verktygen för informationsförmedling.181 Om 

biblioteket till exempel skickar ut påminnelser via e-post behöver de också försäkra 

sig om att eleverna vet hur e-posten fungerar. 

Om de lättlästa bokcirklarna berättar bibliotekarien på A2 att hon träffar SPRI-

eleverna en gång i veckan under den tiden som läsecirkeln pågår. I början av läsåret 

sätter lärarna ihop grupper utifrån språknivå och bibliotekarien väljer tillsammans 

med läraren ut en bok på lagom nivå, oftast en lättläst bok med förenklat språk. Alla 

elever har varsin bok och får en läsläxa till varje träff. Varje grupp består av cirka 

18 elever, men gruppen delas upp i två under själva boksamtalet. Samtalet sker på 

elevernas lektionstid och tar cirka 30 minuter. De ses i ett klassrum och talar om 

det de läst. Då tar de även upp svåra ord. Nu på vårterminen har de börjat läsa 

ungdomsromanen Street, och det är en utmaning för eleverna, berättade biblioteka-

rien. Hur förklarar man till exempel ’skum’ som i ’en skum kille’ när ’skum’ också 

är ’sådant som blir på läsk’? En lättläst bok tar cirka fyra veckor att läsa, medan 

mer språkligt avancerad bok tar cirka åtta veckor.182 Att läsning är viktigt för elevers 

lärande framgår i forskningsbakgrunden. Kleijnen et al. kommer till exempel fram 

till att icke västerländska barn läser mindre hemma.183 Det gör läsning i skolan extra 

viktigt. I sin andra studie kommer Kleijnen et al. fram till att läsning leder till att 

minska den ojämlika inlärningen mellan immigrerade och infödda barn.184 Bunars 

antologi om nyanlända och lärande visar betydelsen av språklig interaktion för språ-

kinlärning.185 Samtalet om böcker räknar jag som en sådan språklig interatkion. 

Både själva läsningen och samtalet om det lästa utvecklar elevernas språk. Dessu-

tom kan läsecirklarna fungera som en brygga mellan biblioteket och de nyanlända 

eleverna och göra dem mer inkluderade i verksamheten. 

A1 har flest SPRI-elever, fördelade på elva klasser. Biblioteket ligger i samma 

byggnad som matsalen vilket gör att eleverna lätt hittar dit. I början av läsåret kom-

mer alla nyanlända elever tillsammans med sina lärare för att låna böcker. Alla får 

också en introduktion i början som går ut på att visa att biblioteket finns, och vilka 

resurser de har. Introduktionen är språkanpassad och vissa lärare kan även tolka. 

Tidigare år har läsecirklar erbjudits de nyanlända eleverna, men i år har det på grund 

av omorganisationen i kommunen inte blivit av. Lärarna har avböjt. Bibliotekarien 

har också märkt av att eleverna inte verkar se vinsterna med att läsa tillsammans. 

De vill lära sig (svenska) fort, och ser läsecirkeln mer som en trevlig stund än som 

ett lärtillfälle. Däremot har biblioteket haft bokprat där eleverna fått en presentation 

av lättläst litteratur på olika nivåer, eller utifrån olika teman. Men då hinner man ju 
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inte prata så mycket om varje bok, utan mer visa vad som finns, sade bibliotekarien. 

Under mitt besök i höstas såg jag att mångspråk och lättläst inte stod intill varandra 

i bibliotek A1. När jag frågade om det under intervjun fick jag svaret att den lättlästa 

litteraturen även nyttjas mycket av gymnasiesärskolan, och mångspråk nyttjas 

mycket av modersmålseleverna, varför skilda hyllor blev naturligt.186 

Under vårterminen har bibliotek A1 haft en bibliotekslektion för alla SPRI-

klasser. Då gick de igenom vad som gäller i ett bibliotek, till exempel vad ett lån 

är, vad lånetid betyder och att man inte får skriva i böckerna. Ord och begrepp som 

förekommer i alla bibliotek förklaras. På förekommen anledning förklaras också 

vilka uppgifter som anges på framsidan av en bok, och vad ett förlag är. Många 

elever blandar ihop författarnamn och förlag som låter som namn. Eleverna får en 

ordlista med sig som lärarna sedan kan återkoppla till. Syftet med lektionen är att 

få ordning i biblioteket. Att säga att orden och reglerna de går igenom gäller på alla 

bibliotek gör att lektionen får mer dignitet, menar bibliotekarien. Eleverna brukar 

tycka att reglerna är viktigast.187 Här kan det vara värt att tänka på det Caidi och 

Allard skriver om ”påtvingad homogenitet”, så att man anpassar lektionen efter hur 

länge eleverna varit i Sverige och vilken tidigare erfarenhet de har av bibliotek.188 

Skolbibliotek B satsar på SPRI-klasser 

Skolbibliotek B har i flera år arbetat med att utveckla verksamheten så att den möter 

nyanlända elevers behov. Jag läste en artikel om bibliotekets arbete och tog kontakt 

med bibliotekarierna för att få veta mer om hur de utformat sin verksamhet för ny-

anlända elever. 

Skolans bakgrund 

Skolan har runt 2000 elever. Sedan 2015 har antalet nyanlända på skolan ökat från 

60 till cirka 180 elever och de går i tio språkintroduktionsklasser. Det är en stor 

blandning mellan klasserna, från analfabeter till elever med god skolbakgrund. I 

bibliotek B arbetar två bibliotekarier och en biblioteksassistent. Bibliotekarie Ett 

har arbetat där i tre år, och bibliotekarie Två i drygt tre månader vid tiden för inter-

vjun. Arbetet inleddes av den föregående bibliotekarien som började ett år innan 

bibliotekarie Ett. De har sett behoven hos de nyanlända eleverna och de senaste 

åren har de successivt tagit små steg mot förändringar som kan möta dessa behov. 

Bibliotekets anpassningar för nyanlända 

Ungefär i mitten av intervjun kom vi in på styrdokumenten och hur de påverkar 

bibliotekets uppdrag. De kommunala gymnasieskolornas bibliotekarier ingår i ett 

nätverk som ses en gång i veckan. Det var i den gruppen som de för några år sedan 
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började titta på vad styrdokumenten säger i relation till nyanlända och diskutera 

innebörden. De läste till exempel bibliotekslagen, läroplanen för gymnasieskolan 

(Gy11) och IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest, samt ett antal rapporter om 

mångspråkslitteratur (däribland Lucassi, 2014). Bibliotekarie Ett sade att det blev 

tydligt vad som är deras uppdrag, att de måste möta de nyanlända elevernas behov. 

Bland annat genom att ha mångspråkslitteratur. Bibliotekarierna anser styrdoku-

menten vara ett stöd för sin verksamhet, men hade lite svårt att sätta ord på hur 

policyn gynnar deras arbete. En sak som kom upp var att styrdokumenten kan an-

vändas som incitament för att få pengar till inköp och andra satsningar. En annan 

fördel var att det blev ett sätt att tydliggöra elevernas behov, och på så sätt kunde 

arbeta för att möta dem.189 Här blir styrdokumentens sändarperspektiv tydligt; de 

behov som tillskrivs elevgruppen tas emot av biblioteket och sänds vidare i form av 

anpassningar till eleverna. 

Vad gäller mångspråklitteraturen berättar bibliotekarierna att många bibliotek 

säger att det behövs, med har inte råd att köpa in ett stort utbud själva. Utifrån sin 

budget blev det tydligt att de behövde äska pengar för att kunna starta upp en mång-

språkshylla. De valde också ut språkgrupper och köpte in litteratur på de största 

modersmålen, vilket Gustafsson Chen rekommenderar vid uppbyggnad av ett 

mångspråksbestånd.190 Uppgiften om de största språken på skolan har de fått från 

modersmålsundervisningen. De ansåg att man inte kan fråga alla elever om deras 

språk, vilket dock fallet med bibliotek A1, A2 och A3 visar att det går. Det behöver 

inte heller ta mycket tid i anspråk om det görs i samband med biblioteksintrodukt-

ionen. Samtidigt insåg bibliotekarierna att det kanske inte är representativt att gå 

utifrån modersmål eftersom alla elever inte läser det ämnet, trots att de är flersprå-

kiga. Däremot vet de vilka språk alla SPRI-elever talar, och trodde också att samt-

liga deras språk fanns representerade i hyllan.191 

Språkurvalet skedde således utifrån modersmålsämnet. Men beståndet är större 

än så, då det delas med tre andra kommunala gymnasieskolor. Modersmålsunder-

visningen sker gemensamt i kommunen, så beroende på vilken skola modersmåls-

undervisningen sker så finns mångspråkslitteraturen där. Tillsammans har skolorna 

cirka 100 titlar var. I katalogposten får titlarna ämnesordet ’mångspråk’ och det blir 

på så sätt lättare att söka i varandras kataloger. Finns inte språket på bibliotek B kan 

de låna från en annan skola som skickar exemplaret med internposten. På så sätt har 

eleverna tillgång till fler språk än vad som fysiskt står på hyllan.192 Denna form av 

samarbete rekommenderas av Lucassi.193 

                                                 
189 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek B. 2017-03-14. I uppsatsförfattarens ägo. 
190 Gustafsson Chen (2011), s. 25 f. 
191 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek B. 2017-03-14. I uppsatsförfattarens ägo. 
192 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek B. 2017-03-14. I uppsatsförfattarens ägo. 
193 Lucassi (2014), ingen sidnumrering. 
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Svårigheten att, när man väl bestämt språk, hitta titlar på ett språk man inte 

behärskar, kändes igen av bibliotekarierna. Upphandlingsavtal gör att modersmåls-

lärarna inte kan handla böcker från exempelvis resor till länder där böckerna finns. 

Det är svårt att hitta ungdomsböcker på vissa språk, då de helt enkelt inte ges ut. 

Deras lösning var, och är, att låta sin leverantör göra urvalet åt dem utifrån deras 

önskemål om språk och antal böcker. I böckerna ingår då också en annotation på 

svenska så att bibliotekarierna kan se vad boken handlar om och därmed har möj-

lighet att ge eleverna lästips. De försöker också att anpassa utbudet efter respektive 

språks kultur, som att köpa in poesi på persiska då det är en vanlig litterär form på 

det språket.194 Detta skriver också Caidi och Allard om, att det är viktigt att lyfta 

fram kulturellt passande resurser.195 Gustafsson Chen menar att det som står i hyllan 

sänder ut värderingar om vad som är ”bra” litteratur. Därför är det viktigt att det 

inte bara är översättningar utan också litteratur från språkets kultur representerade 

i hyllan.196 Eleverna har efterfrågat översättningar av de lättlästa serierna på biblio-

tek B, som Ge inte upp, Amina!, och det har köpts in på de språk som finns. I två 

omgångar har också modersmålslärarna informerats om satsningen och vet därmed 

att de kan utnyttja beståndet till sina klasser.197 

Lättlästa böcker fanns på bibliotek B redan innan arbetet med utformning för 

nyanlända startade. Men då stod de i en hylla långt ned i biblioteket och böckerna 

handlade mest om motorcykelgäng och brott, och var anpassade för ”läsovilliga 

pojkar”, menar bibliotekarierna. Ett första steg vad därför att gallra bland titlarna, 

och att köpa in böcker på teman som de nyanlända eleverna efterfrågade, som kär-

lek. Även vardagliga ämnen är efterfrågade, kolonilotter och fredagsmys, böcker 

som handlar om hur det är att leva i Sverige. SPRI-lärarna kommer med inköpsför-

slag ibland, utifrån vad som är populära teman i klassen. Här syns elevernas behov, 

men via lärarna, som ett filter. Dessutom flyttades de lättare faktaböckerna (u) till 

lättlästhyllan. Nästa steg var att synliggöra, och därmed tillgängliggöra, den lättlästa 

litteraturen mer genom att flytta den närmare entrén och lånedisken, för att lätt 

kunna hjälpa eleverna om de behöver. Där står nu mångspråk, lexikon, lättläst fakta 

samt lättläst skönlitteratur på engelska och svenska tillsammans. Totalt tar det upp 

tre hyllsektioner.198 

Tillgängligheten handlar inte bara om det fysiska rummet. En utmaning biblio-

tekarierna arbetar med är att få de nyanlända eleverna att hitta till biblioteket. I 

förlängningen handlar det om att tillgängliggöra information om verksamheten och 

vilka resurser som finns för eleverna. Bibliotekarie Ett sade att det är en utmaning 

att tänka att vissa av eleverna kanske aldrig har gått i skolan eller varit i ett bibliotek. 

                                                 
194 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek B. 2017-03-14. I uppsatsförfattarens ägo. 
195 Caidi & Allard (2005), s. 303, 314 f. 
196 Gustafsson Chen (2011), s. 25. 
197 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek B. 2017-03-14. I uppsatsförfattarens ägo. 
198 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek B. 2017-03-14. I uppsatsförfattarens ägo. 
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De kan vara rädda för myndigheter och tror att vi är det när de behöver visa upp 

skol-ID för att låna, sade Ett. De kanske inte vet att lån är gratis, eller att man måste 

lämna tillbaka boken. En satsning blev då att ge den här informationen på elevernas 

språk, och med modersmålslärarnas hjälp har bibliotekets startsida på deras webb-

plats översatts till arabiska och dari/persiska för att förklara grundläggande saker.199 

Caidi och Allard skriver att det är viktigt att inkludera immigranterna i utform-

ningen av informationsresurserna.200 Ett första steg är att, som biblioteket har gjort, 

ta hjälp av någon som kan språket. Men då modersmålslärarna inte är mottagarna 

av informationen borde även eleverna inkluderas i processen. Exempelvis genom 

att ge respons på innehållet och ställa frågor om något inte framgår tydligt där. 

En annan lyckad satsning som fick eleverna att komma till biblioteket var att 

dela ut en julklappsbok. Detta har de gjort de senaste tre åren. De sökte bidrag och 

stipendier från olika stiftelser för inköp och även skolan gick in med pengar.  Ibland 

har det räckt till flera böcker per paket, och ibland har det blivit en bok var. Vissa 

av SPRI-lärarna har sedan arbetat med boken på lektionerna. Eleverna har uppskat-

tat gesten. Bibliotekarie Ett sade att även om alla elever kanske inte läser boken så 

har de i alla fall fått en möjlighet att läsa.201 Bibliotekets satsning är betydande, vil-

ket framgår av Kleijnen et als. studie som visar att immigranter från icke väster-

ländska länder ofta har färre böcker hemma. Det gör att de läser mindre, vilket i sin 

tur kan leda till att de halkar efter i flera skolämnen.202 I relation till denna lässats-

ning har skolbiblioteket också, i samarbete med diakoner i staden, utrustat boenden 

för ensamkommande barn/unga med böcker. Både lättläst på svenska och mång-

språkslitteratur. Även för detta projekt sökte de bidrag för att kunna genomföra det, 

och både arbetstid och fritid har lagts på projektet.203 I Elbeshausen och Skovs studie 

om hur bibliotek kan bidra till integrationsprocessen nämns externa samarbeten, 

liknande det bibliotek B gör. Det är ett sätt att synliggöra biblioteksverksamheten 

och göra den till en brobyggare mellan immigranterna och samhället. Elbeshausen 

och Skov föreslår även samarbeten med olika etniska föreningar.204 

Under intervjun kom vi också in på om det var något de ville tillägga efter mina 

frågor. De nämnde då hur de arbetar för att få lärarna att inse vilka bra tjänster som 

finns i biblioteket utöver litteraturen. Via databaserna Ne.se och Britannica kommer 

eleverna åt lättlästa faktaartiklar som kan hjälpa dem i deras skolämnen. På Ne.se 

kan man även öva språk via deras tjänst E-språk. Inläsningstjänst är ytterligare ett 

hjälpmedel som bibliotekarierna rekommenderar lärarna och eleverna. Där finns 

inlästa läromedel och även en del lättlästa böcker.205 Utifrån resultaten i Caidi och 

                                                 
199 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek B. 2017-03-14. I uppsatsförfattarens ägo. 
200 Caidi & Allard (2005), s. 303, 314 f. 
201 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek B. 2017-03-14. I uppsatsförfattarens ägo. 
202 Kleijnen et al. (2015a), s. 2. 
203 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek B. 2017-03-14. I uppsatsförfattarens ägo. 
204 Elbeshausen & Skov (2004), s. 138. 
205 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek B. 2017-03-14. I uppsatsförfattarens ägo. 
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Allards studie är det viktigt att tänka på att resurserna kanske också kräver en ut-

bildning i olika informationsverktyg.206 Till exempel kan eleverna ges en introdukt-

ionslektion i hur databaserna och Inläsningstjänst kan användas. 

De utmaningar och möjligheter som bibliotekarierna uttryckte kring verksam-

hetsanpassningen för nyanlända liknade de som bibliotek A1, A2 och A3 framförde. 

Utmaningarna består av upphandlingsavtal, svårigheten att dels välja ut litteratur på 

ett språk man inte förstår och dels att veta vad eleverna vill läsa. Möjligheterna de 

räknade upp under intervjun var de olika samarbeten de haft som lett till att till-

gängliggöra litteratur för de nyanlända, vikten av att eleverna utvecklar språket och 

hur viktigt det är att som bibliotek följa skolans agenda och styrdokumentens upp-

drag att stötta eleverna att nå studiemålen.207 

När bibliotekarierna själva fick ge andra bibliotek råd inför en utformning av 

verksamheten för nyanlända elever utgick vi från nyckelorden göra, behålla, elimi-

nera, undvika. Det de råder andra bibliotek att göra är att samarbeta. Dels med 

andra skolbibliotek genom att ingå i ett nätverk. Om man är många i det nätverket 

kan man samarbeta utifrån om skolorna ligger nära varandra eller om de har lik-

nande program, menar bibliotekarierna. Dels med lärarna, genom att samarbeta om 

urval och fråga om råd när det gäller mångspråkslitterauren. De rekommenderar 

också att möta lärarna och ta reda på hur de jobbar, liksom att läsa på om hur man 

undervisar nyanlända för att lära sig mer om användargruppen. Bibliotekarierna 

menar att det också kan handla om att göra små saker, som att fråga eleverna vad 

de tyckte om boken när de lämnar tillbaka dem. På så sätt får man en bättre upp-

fattning om vad de vill läsa, vad man ska köpa in och vad man kan tipsa om. Varje 

skola har sina förutsättningar, och det får man utgå från, sade de.208 

Nyckelordet behålla handlar om vad i verksamheten som de har gjort sedan 

tidigare och fortsatt med för att det fungerat bra. Där nämnde de att de alltid besöker 

alla nya klasser och har en visning i biblioteket. De har även använt befintligt lättläst 

material, som efter viss gallring och uppdatering flyttades till en mer synlig plats.209 

Råd på temat att eliminera, det vill säga sådant de rekommenderar andra att ta 

bort eller sluta med, är just att göra denna gallring, både av gamla lexikon och ut-

daterade lättlästa böcker som dagens elever inte kan relatera till. 

Slutligen gav bibliotekarierna råd utifrån nyckelordet undvika, och det handlar 

om sådant som de själva undvikit. De hade svårt att komma på exempel, men 

nämnde till sist att de vid urval av litteratur har undvikit vissa teman som de tror 

inte skulle tas emot bra av eleverna. De vill till exempel sällan läsa om flykt. Här 

har också lärarna flaggat för en specifik bok för att den spär på fördomar om elev-

gruppen, och den togs då bort ur hyllan.210 

                                                 
206 Caidi & Allard (2005), s. 303, 314 f. 
207 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek B. 2017-03-14. I uppsatsförfattarens ägo. 
208 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek B. 2017-03-14. I uppsatsförfattarens ägo. 
209 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek B. 2017-03-14. I uppsatsförfattarens ägo. 
210 Intervju med bibliotekarierna på skolbibliotek B. 2017-03-14. I uppsatsförfattarens ägo. 
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Möjligheter och hinder att följa styrdokumenten: en SWOT-analys 

 

Utifrån intervjuerna med bibliotekarierna i studien kunde jag uttyda några gemen-

samma styrkor, svagheter, möjligheter och hot/hinder att följa lagkrav och riktlinjer 

i styrdokumenten. Samtliga bibliotekarier påpekade dock att alla bibliotek har sina 

olika förutsättningar, och att det därför inte går att säga hur alla ska göra. Däremot 

kan bibliotekens olikheter komplettera varandra om de samarbetar med andra, anser 

mina informanter. Analysen nedan blir således en fallbeskrivning, men som sådan 

är den ändå giltig som exempel på hur en verksamhet kan se ut och hur den kan 

utvecklas.211 

SWOT-analysen görs utifrån Chermack och Kasshannas beskrivning av tradit-

ionell sådan.212 Med denna metod kan jag besvara uppsatsens andra forskningsfråga, 

om hur skolbibliotek förhåller sig till policy/ideal i styrdokumenten, och hur de kan 

göra för att undvika hinder och utnyttja möjligheter i arbetet med att anpassa sin 

verksamhet för nyanlända. Objekten för min analys är bibliotek A1, A2, A3 och B, 

och denna inringning av objekt är det första steget i SWOT-analys.213 

Det tredje och fjärde steget i SWOT-analysen har här bakats ihop.214 Steg tre 

går ut på att se vad individer i organisationen anser vara deras styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot. Steg fyra är sedan att sammanställa dessa i en gemensam ma-

tris.215 Jag har i intervjuerna letat efter teman där bibliotekarierna ger uttryck för 

dessa fyra egenskaper. Jag har jämfört de olika bibliotekens styrkor och svagheter 

och undersökt om de står inför samma möjligheter och hot/utmaningar i sitt arbete 

med nyanlända. Nedan (Figur 3) har jag sammanställt bibliotekariernas svar utifrån 

denna jämförelse. Jag vill poängtera att det handlar om min, och inte bibliotekari-

ernas, tolkning av egenskaper. 

Styrkor och svagheter räknas som inre egenskaper. Dessa är möjliga att kon-

trollera och agera utifrån. Styrkor är så kallade framgångsfaktorer, som kompetens 

och förmågor, medan svagheter är sådana faktorer som kan förhindra framgång, 

som brist på kompetens. Möjligheter och hot räknas som yttre egenskaper, och 

dessa är okontrollerbara och formar den kontext organisationen verkar i. Möjlig-

heter kan ses som positiva faktorer som passar och ökar en organisations värden 

och resurser, medan hot är negativa faktorer som organisationen inte är redo eller 

utrustad för att möta. Analysen handlar om att få en överblick över vad man har 

respektive saknar, vad man kan skaffa och vad man bör undvika.216 

 

                                                 
211 Se Öhlander (2011), s. 25. 
212 Chermack & Kasshanna (2007), s. 387 ff. 
213 Chermack & Kasshanna (2007), s. 388. 
214 Steg två har medvetet valts bort i analysen. Se motivering i avsnittet Källmaterial och metod. 
215 Chermack & Kasshanna (2007), s. 388. 
216 Chermack & Kasshanna (2007), s. 388 ff. 
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Figur 3. Sammanställning av bibliotekens egenskaper utifrån SWOT 

 

För att analysera dessa egenskaper har även det femte och sjätte steget i traditionell 

SWOT-analys bakats ihop. Dessa slutliga steg i analysen går ut på att föra en dialog 

(i mitt fall en monolog eftersom informanterna inte deltagit i själva analysen) om 

möjliga strategier för verksamhetsutveckling, och att därefter utarbeta en handlings-

plan.217 Analysen utgår från matrisen Two-by-two matrix: SWOT analysis som in-

nebär att man undersöker hur organisationen kan: uppnå möjligheter som matchar 

organisationens styrkor; överkomma svagheter för att uppnå möjligheter; använda 

styrkor för att reducera organisationens exponering för hot; samt förebygga svag-

heter för att undvika att organisationen blir mer mottaglig för hot.218 

Om biblioteket inte har den budget som krävs för ett större medieinköp av 

mångspråk och lättläst finns det flera olika stipendier och bidrag man kan söka, 

berättade bibliotekarierna på bibliotek B. Till exempel via Kulturrådet eller lokala 

föreningar. Samtliga informanter rekommenderade också att samarbeta med andra 

bibliotek och dela upp språken mellan varandra. På så sätt krävs ett mindre internt 

inköp, men genom ett delat bestånd får eleverna ändå tillgång till litteratur på flera 

språk. Rådet att samarbeta för att överkomma ett hinder i form av begränsad budget 

ges också av Lucassi.219 Mångspråkslitteraturen är ofta dyrare, och det är ett yttre 

hot mot verksamheten. Men på samma sätt som dålig ekonomi kan överkommas, 

så kan också detta hot undvikas genom externa samarbeten och bidrag/stipendier. 

Bristande språkkunskaper hos bibliotekarierna ansågs i båda intervjuerna för-

svåra urval och inköp av litteratur, vilket jag tolkar som en intern svaghet. För att 

                                                 
217 Chermack & Kasshanna (2007), s. 388 ff. 
218 Chermack & Kasshanna (2007), s. 387. 
219 Lucassi (2014), ingen sidnumrering. 

Styrkor (inre egenskaper) 

 Befintlig kunskap om urval/inköp. 

 Fungerande samarbeten inom skolan. 

 Modersmålslärarnas/elevernas språk-

kunskaper. 

 Befintlig/införskaffat bestånd och 

andra befintliga resurser. 

Svagheter (inre egenskaper) 

 Dålig ekonomi/begränsad budget. 

 Bristande språkkunskaper. 

 Bristande information om användar-

gruppen. 

 Bristande information till användarna 

om bestånd och resurser. 

 

Möjligheter (yttre egenskaper) 

 Externa samarbeten. 

 Delat bestånd. 

 Bidrag/stipendier. 

 Leverantörernas kunskaper. 

 Fortbildning om målgruppen. 

 

Hot/hinder (yttre egenskaper) 

 Upphandlingsavtal. 

 Långa väntetider/uteblivna leveranser. 

 Mångspråkslitteratur är dyrare. 

 Felköp. 

 Varierande elevunderlag varje år. 
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överkomma en svaghet som beror på bristande kunskap behöver man finna kun-

skapen på andra håll. Om man börjar med att titta inom organisationen nämnde 

informanterna att det finns flera språkexperter på skolan, i form av både eleverna 

och modersmålslärarna som kan hjälpa till med översättning, litteraturtips och tran-

skribering. Vårheim nämner detta att låta immigranterna hjälpa till som tolkar i 

biblioteket som en framgångsfaktor för integration.220 Även Gustafsson Chen tar 

upp exempel på sådana satsningar där ungdomar fungerat som biblioteksguider på 

olika språk.221 Ser man till Diaz integrationsmodell är detta en form av social integ-

rationsprocess.222 De nyanlända eleverna får nätverkskontakter i en svenskspråkig 

kontext. Dessutom leder denna interaktion till resurser för de nyanlända i form av 

mångspråkslitteratur. I intervjun med bibliotekarierna på A1, A2 och A3 nämndes 

också befintlig intern kunskap om urval och inköp som en trygghet när samma ar-

bete skulle genomföras på andra språk. De behövde bara överföra denna kunskap 

på ett nytt område. Man kan också söka kunskapen utanför organisationen. En möj-

lighet är att göra som bibliotek B och ta hjälp av sin/a leverantör/er med urval och 

annotationer på svenska som underlättar bibliotekariernas jobb. Både Lucassi och 

Gustafsson Chen rekommenderar ytterligare en möjlighet, nämligen Internationella 

bibliotekets resurser. Deras katalog kan underlätta urvalsprocessen samt transkri-

bering. På deras webbplats finns också tryckmaterial på flera olika språk som 

biblioteket kan ladda ned gratis för att använda i sin verksamhet. Till exempel 

knubbtexter och broschyrer.223 

Bristande information om användargruppen diskuterades i intervjuerna, vilket 

jag tolkade som en potentiell svaghet hos skolbibliotek som tar emot nyanlända för 

första gången. Särskilt i början av en verksamhetsutveckling är det viktigt att veta 

mer om den användargrupp man ska utforma verksamheten för. Bibliotek B rekom-

menderade fortbildning tillsammans med lärarna om hur man undervisar nyan-

lända. Svensk skolforskning visar att nyanlända halkar efter i undervisningen.224 Ut-

ifrån den bakgrunden är det viktigt att biblioteket skaffar sig kunskap om målgrup-

pen för att kunna stötta dem i deras skolgång. Men det behövs även kunskap om de 

nyanlända elevernas övriga informations- och litteraturbehov. Med tanke på att det 

rör sig om en väldigt heterogen grupp behöver biblioteket ta reda på just sina elevers 

behov.225 I början av läsåret behöver därför en språk- och behovsinventering göras 

för att veta hur den aktuella elevgruppen ser ut.226 Här är det återigen eleverna som 

är experterna och de som bäst kan tala om vilka behov de har. Caidi och Allard 

                                                 
220 Vårheim (2014), s. 64 ff. 
221 Gustafsson Chen (2011), s. 47 f. 
222 Diaz (1996), s. 86; Diaz (1993), s. 224 f. 
223 Lucassi (2014), ingen sidnumrering; Gustafsson Chen (2011), s. 28 ff, 34, 37. 
224 Se Bunar (2015), s. 9 f. 
225 Se t.ex. Caidi & Allard (2005), s. 304, om gruppens heterogenitet. 
226 Se Caidi & Allard (2005), s. 320; Elbeshausen & Skov (2004), s. 138; Gustafsson Chen (2011), s. 22; 

Lucassi (2014), ingen sidnumrering. 
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menar att det är viktigt att inkludera immigranterna i utformningen av passande och 

meningsfulla informationsresurser.227 

Bristande information till användargruppen är ytterligare en potentiell svaghet 

jag har kunnat utläsa i intervjuerna. Det handlar om avsaknad av lättfattlig inform-

ation om biblioteket, vilket leder till att de nyanlända eleverna kanske inte kommer 

dit eller utnyttjar dess resurser. För att överkomma denna svaghet gäller det att 

marknadsföra sina resurser på ett sätt som är förståeligt för eleverna.228 På biblio-

tek B är översättningen av deras webbplats ett sätt att gå tillväga för att sprida in-

formation om verksamheten och resurser till de nyanlända. Biblioteksintrodukt-

ioner och -lektioner är också ett sätt att använda inre egenskaper. Samtliga bibliotek 

i studien hade redan erfarenhet av att hålla sådana introduktioner, och de har an-

passat dessa till de nyanlända elevernas språknivå och informationsbehov, till ex-

empel med ordlistor eller tolkhjälp av modersmålslärare. Om informationen sker 

via digitala kanaler behöver också kunskap om hur dessa kanaler används läras ut.229 

Upphandlingsavtal kan vara ett hot/hinder. Till exempel vittnar bibliotekarierna 

om att vissa titlar eller språk kan saknas hos den leverantör man är bunden till. I 

intervjuerna framkom även problem med långa väntetider och uteblivna leveranser. 

Framförallt kommunala skolbibliotek är många gånger låsta till sina leverantörer. 

Som enskilt bibliotek är det svårt att påverka, men att gå ihop flera bibliotek och 

genomföra påtryckningar skulle kanske fungera. Om en viss titel eller ett språk sak-

nas kan man efterfråga att den köps in till sin leverantör. Man kan också undersöka 

möjligheter att gå runt avtalet i de fall leverantören inte kan erbjuda en produkt som 

finns någon annan stans. Externt samarbete är således en möjlighet som kan använ-

das för att undvika flera olika typer av svagheter och hot. 

Felköp kan också ses som ett hot. Det kan handla om att köpa in böcker som av 

olika anledningar inte blir lånade. Med en begränsad budget kan det leda till att man 

inte har råd att korrigera felköpet för att man inte kan ersätta det med en annan titel 

förrän budgeten tillåter. Det är dock inte ett hot som är direkt kopplat till mång-

språkslitteratur, eftersom felköp även händer med svenska och engelska titlar menar 

bibliotekarien på A1. För att undvika felköp som beror på språkbrister rekommen-

deras handlingsplanen ovan om hur man kan överkomma bristande språkkunskaper. 

Varierande elevunderlag från år till år är ett yttre hot och något som skolbiblio-

teket inte kan påverka. Elevunderlaget beror på omvärldssituationen, vilka som im-

migrerar och hur kommunen fördelar de nyanlända på skolorna. Ett år kan en skola 

ha många SPRI-klasser och ett stort behov av anpassningar för nyanlända, medan 

skolan följande år visar sig få färre nyanlända elever. Beroende på varifrån immi-

granterna kommer kan en satsning på ett språk ena året visa sig vara ett språk som 

ingen talar nästa år. Ett sätt att möta detta hot är att ha en god omvärldsbevakning. 
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228 Se Caidi & Allard (2005), s. 320. 
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Det går inte att ändra de yttre förutsättningarna men biblioteket kan vara mer för-

berett på eventuella förändringar. 

Slutsatser 

I det här avsnittet har jag presenterat uppsatsens två fallstudier om fyra biblioteks 

verksamhetsanpassningar för nyanlända elever, och därefter har jag gjort en 

SWOT-analys utifrån de möjligheter och hinder som biblioteken gav uttryck för 

gällande att göra dessa anpassningar som utgår från styrdokumenten. Här kommer 

jag att sammanfatta mina slutsatser och koppla dem till uppsatsens övergripande 

integrationsteori. 

Fallstudierna visar att det är möjligt att följa den policy och de ideal som styr-

dokumenten sänder ut. Bibliotekarierna i studien ser det som sitt uppdrag att ut-

forma verksamheten så att den passar de nyanländas behov. De gör detta på flera 

olika sätt, vilket visar att det finns olika möjligheter att följa policyn. Bland annat 

genom att tillgängliggöra allsidig litteratur utifrån användarnas behov. Det har in-

neburit att införskaffa litteratur på elevernas modersmål likväl som på lättläst 

svenska och engelska, vilket är i linje med bibliotekslagens femte och sjätte para-

graf, språklagens 14:e och 15:e paragraf och IFLA:s/Unescos mångkulturella bib-

lioteksmanifest. Att aktivt arbeta med läsning lever upp till bibliotekslagens åttonde 

paragraf och IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest. Lässatsningar kan vara aktiva 

samtal om läsning, som bokcirklarna på bibliotek A2 eller bokpraten på A3. Det 

kan också handla om att tillgängliggöra litteraturen, genom skyltning i biblioteket 

eller i form av de bokutdelningar bibliotek B har gjort. De har delat ut bokjulklappar 

till de nyanlända och har utrustat boenden för ensamkommande barn och unga med 

böcker. 

Skolbibliotekets demokratiska uppdrag fastslås i både skollagen och biblioteks-

lag. Genom arbetet att tillgängliggöra biblioteksrummet för de nyanlända eleverna 

uppfylls uppdraget. Biblioteken i studien har introduktioner för eleverna som både 

syftar till att visa att biblioteket finns och vilka resurser det har som kan komma 

eleverna till nytta, liksom att förklara för de elever som kanske aldrig varit i ett 

bibliotek hur lån och liknande fungerar och vilka regler som gäller. Vad gäller in-

formation till de nyanlända eleverna är det viktigt att den är begriplig och menings-

full, samt att eleverna får den kunskap de behöver för att tillägna sig informat-

ionen.230 Här har biblioteken i studien gjort på olika sätt: lärare har följt på intro-

duktionen som tolkar, eleverna har fått ordlistor som de kan arbeta vidare med på 

lektionerna, och bibliotek B har med hjälp av modersmålslärarna översatt inform-

ation på sin webbplats till de vanligaste språken i användargruppen. 

SWOT-analysen visar att det dock finns både inre och yttre faktorer som kan 

försvåra för biblioteken att följa styrdokumenten. För att överkomma sådana hinder 
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behöver biblioteken inventera sina inre styrkor och yttre möjligheter, samt inven-

tera sina inre svagheter och yttre hot. En begränsad budget och dyr mångspråkslit-

teratur kan vara en omöjlig ekvation. Men fallstudierna visar att det går att över-

komma sådana hinder med hjälp av externa samarbeten mellan bibliotek. Genom 

att dela upp språken mellan varandra och ha ett flytande bestånd minskas de egna 

utgifterna, samtidigt som eleverna får tillgång till fler mångspråksböcker. Bristande 

språkkunskaper hos bibliotekarierna kan försvåra urval, inköp och hantering av 

böcker. Interna styrkor i form av elevernas och modersmålslärarna språkkunskaper 

samt yttre faktorer som Internationella bibliotekets tjänster och leverantörernas 

hjälp kan avhjälpa ett sådant problem. 

För att kunna utforma verksamheten efter just sina användare är det viktigt att 

veta mer om användargruppens behov. Analysen visar att bibliotekarierna i studien 

anpassar sig efter de behov som styrdokumenten tillskriver gruppen. Bibliotek B 

rekommenderar fortbildning om nyanlända i relation till skola. Här är dock min 

slutsats att även elevernas perspektiv behöver komma fram. Det rör sig om en 

heterogen grupp, och behoven kan se olika ut både inom gruppen och mellan sko-

lorna. Elevernas modersmål kan också variera från år till år på grund av omvärlds-

frågor som biblioteken inte kan påverka. En behovs- och språkinventering behöver 

därför göras i början av läsåret.231 

Slutligen kommer här ett integrationsperspektiv på resultatet. Utifrån biblio-

tekens olika anpassningar för nyanlända kan man säga att meso-dimensionen i Diaz 

integrationsmodell endast delvis uppfylls. Denna dimension mäter hur olika resur-

ser i biblioteket leder till att gruppen samverkar och samexisterar med andra elev-

grupper.232 Samtliga resurser som exemplifierats ovan leder till en form av samex-

istens. De nyanlända behöver inte hänvisas någon annan stans utan kan som vilken 

annan elev på skolan finna de resurser hen behöver i samma miljö. Men det är fullt 

möjligt för de nyanlända att besöka biblioteket och ta del av dessa resurser utan att 

samverka med övriga elever på skolan. Interaktionen sker endast med personalen. 

Utifrån den sociala dimensionen i Diaz modell mäts möjligheten till sociala 

kontakter med infödda.233 Biblioteket som demokratiskt rum har stora förutsätt-

ningar att vara en kontext där interaktion och nätverkande mellan nyanlända och 

infödda är möjlig. Men i fallstudierna framkommer inga sådana möten mellan elev-

grupper. Enligt Diaz är en av huvudanledningarna till nätverkande mellan immi-

granter och infödda att kontakten kan öka immigrantens sociala kapital (sociala till-

gångar) i majoritetssamhället.234 Att lära sig svenska är en sådan social tillgång som 

öppnar för flera andra typer av integration. Till exempel att komma in på arbets-

marknaden. Bibliotekens lässatsning utgör i sig inte ett möte mellan de nyanlända 

                                                 
231 Se Gustafsson Chen (2011), s. 22; Elbeshausen & Skov (2004), s. 138; Caidi & Allard (2005), s. 320; 

Lucassi (2014), ingen sidnumrering. 
232 Diaz (1996), s. 75. 
233 Diaz (1996), s. 86. 
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och de infödda eleverna, men den lägger grunden för att sådana möten kan bli lättare 

genom att de nyanlända blir säkrare på svenskan. 

Utifrån den kommunikativa dimensionen i Diaz modell kan man undersöka vil-

ken tillgång till kommunikativa resurser som eleverna har via skolbiblioteket. Såd-

ana resurser kan mätas utifrån bland annat språkfärdighet och möjlighet att tillgo-

dogöra sig information.235 I fallstudierna är denna form av integration skolbiblio-

tekens styrka. De resurser som erbjuds de nyanlända eleverna i form av litteratur, 

databaser, lässatsningar och informationsförmedling syftar till att eleverna ska ut-

veckla sina språk, både svenskan och modersmålet. Det underlättar i sin tur inform-

ationsinhämtning. Men det är inte bara språket utan också kunskaper i att använda 

digitala resurser, som databaserna och skolans e-post, som eleverna behöver för att 

kunna tillgodogöra sig relevant information.236 

Elevernas perspektiv 

I slutänden är det de nyanlända eleverna som är mottagare av både policy och prak-

tik. För att besvara uppsatsens tredje frågeställning presenteras nedan elevernas eget 

perspektiv. Deras svar från 26 enkäter och två intervjuer redovisas och analyseras 

sedan utifrån huruvida elevernas behov kan sägas tillgodoses utifrån den policy som 

styrdokumenten sänder ut och som praktiken anpassar sig till. I den delen av kapitlet 

används tidigare forskning analytiskt. 

Enkäterna 

Elevernas tidigare bibliotekserfarenhet ser olika ut. Det beror delvis på varifrån de 

kommer. I enkäterna skriver majoriteten av eleverna från Afghanistan (9) att de inte 

har någon erfarenhet av bibliotek från tiden innan de kom till Sverige. Elever från 

grannländerna Iran (4), Pakistan (1) och Uzbekistan (1) har blandade erfarenheter. 

Två elever som växt upp i Iran skriver att de använt biblioteket som studieplats, 

alternativ funnit böcker där som de behövde i skolan. En tredje elev från Iran har 

bara varit i bibliotek en gång, och den fjärde aldrig. Eleven från Pakistan har inte 

svarat, och eleven från Uzbekistan skriver att det fanns ett skolbibliotek men hen 

gick inte dit för det var bara öppet på lektionstid. Eleverna från Eritrea (3), Soma-

lia (2) och Demokratiska republiken Kongo (1) vittnar också om liten kontakt med 

bibliotek. Det är endast en elev, från Eritrea, som besökt stadsbiblioteket en gång i 

veckan. Eleven från Grekland hade ett skolbibliotek, men det var bara öppet en dag 

i veckan. Eleven från Spanien skriver att många elever gick till byns bibliotek för 

att ha en plats att studera på efter skolan. Flera skolor saknade bibliotek. Eleven 

från Georgien skriver att hen köpte böcker själv för att skolbibliotekets böcker var 
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så gamla. Eleven från Ecuador hade ett skolbibliotek som var öppet för alla elever, 

men det var litet. Endast eleven från USA sade sig ha haft tillgång till flera bibliotek. 

Dock berättar hen inte hur ofta hen besökte biblioteken. 

På skolbiblioteket eleverna har idag finns det inga böcker på mångspråk. Det 

finns ungefär lika många böcker på svenska och engelska, både inom skönlitteratur 

och facklitteratur. Det stora antalet böcker på engelska beror på att skolan har en 

internationell sektion. Övriga språk representerade är de klassiska skolspråken: 

spanska, tyska, franska, italienska. Det gäller bara skönlitteratur. Skolan är ett stu-

dieförberedande gymnasium med cirka 1400 elever. För första gången har skolan 

tagit emot tre SPRI-klasser, där de nyanlända är i gymnasieåldern, som läser in 

grundskolans betyg. I skolbiblioteket finns en tyst läsesal med 34 sittplatser och en 

sal med 42 sittplatser där samtalston är tillåten. I det tysta rummet finns skönlitte-

raturen och i den andra salen finns facklitteraturen. En liten men växande samling 

lättlästa böcker finns sedan höstterminen i biblioteket. Den är aningen svår att hitta 

på grund av ganska sparsam skyltning samt att de flesta böcker är utlånade så ex-

emplaren i hyllan är få. 

Eleverna fick svara på hur ofta de besöker skolbiblioteket och flest svarar 

ibland: färre än 1–2 gånger i veckan (14 svar). Nio elever skriver att de besöker 

biblioteket 1–2 gånger i veckan, och två elever uppger att de är där 3–5 gånger i 

veckan. Ingen har svarat aldrig. En elev har inte svarat på frågan. Med andra ord är 

nästan halva gruppen ganska frekventa besökare, och även resten av gruppen besö-

ker åtminstone biblioteket ibland, vilket tyder på behovet av att utforma verksam-

heten för denna målgrupp. 

Utifrån enkäterna går det att utläsa att det eleverna generellt är mest nöjda med 

i sitt skolbibliotek är det lugn och den studiero de får i det tysta rummet (17 elever 

skriver det). Fyra elever önskar sig ett större eller ett till tyst rum, för det är ofta 

fullt. Men bibliotekets yta är begränsad. Sex elever tycker att det är bra att deras 

skolbibliotek har många och bra böcker. En elev tycker att man får bra hjälp i biblio-

teket, en annan tycker att det är lätt att hitta böcker. Eleven som har lätt att hitta har 

engelska som modersmål, vilket så klart underlättar i ett bibliotek där hälften av 

böckerna är på engelska. En elev skriver också att det är bra att det finns elever i 

samma ålder i biblioteket. Hen förklarar inte varför detta är bra, men det skulle 

kunna tyda på en önskan om kontakt med övriga elever på skolan. Det är också 

något som framkommer i enkäten. Se lista nedan. 

 I enkätsvaren kan jag utläsa olika behov som eleverna har, och som de anser 

att deras skolbibliotek i dagsläget inte tillgodoser. Det beror ibland på bristande 

information om vad som finns och ibland på faktisk avsaknad av tjänst eller medier 

på deras bibliotek. I fallande ordning är de mest utmärkande behoven som nedan. 

Sju elever har valt att inte svara på frågan. 

 Böcker på lättläst svenska (4) 

 Böcker på modersmål (3) 
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 Språkkafé/möta svenskar/prata svenska (3) 

 Faktaböcker om Sverige (3) 

 Sporttidningar/-böcker (3) 

 Läxhjälp (2) 

 Faktaböcker för åk 9/skolämnen (2) 

 Grammatikböcker, svenska (1) 

 Personal som kan mitt modersmål (1) 

 Kärleksromaner (1) 

 Böcker om (olika) kultur och människor (1) 

 Böcker om populära musiker/band (1) 

 Fler tidningar (1) 

 Böcker av (författare X) (1) 

 Fika (1) 

 

Svaren spretar åt olika håll, vilket visar den spridning som finns i gruppen. De är, 

precis som alla elever, ungdomar med olika intressen och behov. Men det går att 

utläsa några teman i svaren. Ett återkommande behov i denna elevgrupp är att lära 

sig svenska och att lära sig om Sverige. Eleverna önskar sig både böcker (lättläst, 

fakta och grammatik) och tjänster (språkkafé) som hjälper dem att lära sig svenska. 

En av eleverna som föreslår faktaböcker om Sverige, från geografi till Sveriges sy-

stem, menar att dessa behövs för att hen kommer från ett väldigt annorlunda sam-

hälle. Då behöver man veta till exempel vad Migrationsverket har för uppgift, hur 

man kontaktar sjukhuset och vad riksdagen gör, skriver eleven.  Samma elev menar 

även att kärleksromaner om tonåringar är det bästa sättet att utveckla läsvana, och 

det skulle hjälpa eleverna att utveckla språket. Ett annat behov som återkommer i 

svaren är böcker (för åk 9) och tjänster (läxhjälp) som underlättar för eleverna att 

klara sina skolämnen. Sedan syns också högst personliga behov hos eleverna, som 

snarare formas av deras intressen än av att de är just nyanlända. 

Intervjuerna 

De två elever som deltog i intervjuer har en ganska liknande bakgrund, men inte 

helt lika behov i skolbiblioteket för det. Båda är uppväxta i Iran och kom till Sverige 

för cirka ett och ett halvt år sedan. Ali är 16 år och Eshan är 18 år.237 

Eshan berättar att han var mycket i biblioteket i Iran. Han gick dit ungefär 

varannan helg och läste böcker om kalligrafi, som var ett av hans intressen då. Men 

han fick inte låna hem böckerna för han hade inget lånekort. I Sverige, säger Eshan, 

är han ännu oftare i biblioteket. När han var helt ny i landet besökte han folkbiblio-

teket cirka två gånger i veckan, men för tillfället blir det inte lika ofta. Numera 

handlar biblioteksbesöken om att studera svenska. Men han påpekar att allt är nytt 
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här; platsen, böckerna, kulturen. Han vill veta hur bibliotek fungerar i Sverige och 

hur elever studerar här. Den största skillnaden han ser mellan biblioteket i Iran och 

de bibliotek han besökt i Sverige är att här kan man fika, och där var det mest stu-

denter som besökte biblioteket, inte ”vanligt folk”. Ali besökte sällan biblioteket i 

Iran, kanske två gånger i månaden. (Vilket är samma som Eshan, men de har olika 

uppfattning om ofta och sällan). Främst var Ali på biblioteket för att studera. Oftast 

behövde eleverna inte böcker i skolan, men om de gjorde det så besökte de biblio-

teket. Förutom skolrelaterade böcker kunde han ibland låna något roligt, som no-

veller, berättar han.238 

De två eleverna säger att de sällan besöker sitt skolbibliotek. Ali gissar att han 

är där 3–4 gånger i månaden (vilket är oftare än i Iran), och Eshan säger att han 

oftare besöker olika folkbibliotek än skolbiblioteket. Anledningen till att Eshan går 

någon annan stans är att han inte tycker att han kan läsa de böcker som finns i skol-

biblioteket, de är för svåra på svenska och det finns inga böcker på dari. Om han 

besöker skolans bibliotek så är det för att studera inför prov. Eshan berättar att på 

tre av de folkbibliotek han brukar besöka finns det inte heller böcker på dari. Men 

på Internationella biblioteket finns det, och där har han varit 1–2 gånger för att hitta 

böcker på sitt modersmål. Hans favoritbibliotek är stadens stadsbibliotek. Där finns 

många lättlästa böcker på svenska och om olika ämnen. De står nära entrén och är 

lätta att hitta. Eshan berättar att han ofta är på stadsbiblioteket, det är lugnt där och 

han brukar ta en fika. ”Man sitter där som de andra eleverna”, säger han. Även Ali 

är oftare i stadsbiblioteket än i skolbiblioteket. Han bor nära, och 2–3 gånger i 

veckan går han dit för att studera – speciellt inför prov.239 

Det Ali och Eshan tycker är bra med sitt bibliotek är det tysta rummet. Där är 

det skönt att läsa menar Ali, men Eshan påpekar att alla sittplatser ofta är upptagna. 

Ali tycker att det finns böcker han tycker om i biblioteket. Han kan inte sluta läsa 

fantasy. Som längst blir svaren när Ali och Eshan får berätta vad de tycker saknas i 

skolbiblioteket. Ali svarar direkt att det behövs grammatikböcker som förklarar det 

svenska språket, samt möjlighet att prata svenska med svenska elever. Eshan önskar 

sig främst böcker på sitt modersmål, dari. Han poängterar att det varken finns skön-

litteratur eller lexikon på de språk som representeras i gruppen nyanlända på skolan, 

som dari, somaliska och arabiska. Dessutom, säger han, finns det elever på de nat-

ionella gymnasieprogrammen som också talar till exempel dari.240 

Båda Alis önskemål handlar om att hjälpa honom att utveckla sin svenska. En-

ligt honom skulle grammatikböcker, av typen ”lär dig svenska på persiska”, vara 

bra för alla nyanlända elever så att de blir bättre på svenska. Han säger att hans eget 

språk är så annorlunda mot svenskan, och därför behöver han lära sig strukturen i 

sitt nya språk. På frågan om inte kursböckerna som eleverna redan har hjälper dem 
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att utveckla språket svarar Ali att eleverna i SPRI (språkintroduktionsklasser) lär 

sig olika fort, och vissa, som han själv, vill utvecklas mer och inte vänta på de andra. 

Väntan blir att slösa bort tiden, anser han.241 

Behovet av att prata svenska med andra elever på skolan är också något biblio-

teket skulle kunna hjälpa till med enligt Ali. För honom är skolbibliotekets viktig-

aste uppgift att hjälpa honom att utveckla språket. Han menar att många elever i 

SPRI kan många ord på svenska, men sedan har de inte tillgång till situationer där 

de kan använda orden, varken hemma eller i samhället.242 

Eshan har aktivt behövt söka sig till andra bibliotek för att hitta böcker på sitt 

modersmål. Hans önskning är att även skolbiblioteket skulle ha böcker på fler språk 

i sitt bestånd. Nu finns det bara språk som spanska, franska och tyska, berättar han. 

På frågan om varför han vill läsa böcker på sitt modersmål svarar han att det är just 

för att det är hans modersmål. Han vill kunna utveckla sitt språk, och översätta det 

till svenska. Även Eshan tycker att det därför vore bra med tvåspråkiga grammatik-

böcker. Han nämner att i de tre SPRI-klasserna på skolan har eleverna väldigt olika 

skolbakgrund, och vissa kan läsa på sitt modersmål medan andra aldrig fått en ut-

bildning i det. Eshan tror att de elever som har en god skolbakgrund kanske inte 

tror att det är viktigt att läsa på sitt modersmål, för de kan redan språket, men själv 

vill han utveckla det mer. Anledningen till att Eshan vill läsa på sitt modersmål är 

också kulturellt betingad. Han berättar att där han kommer ifrån finns det många 

poeter. De kan skriva en hel historia i en dikt, och berättelserna är spännande, får 

en att tänka, och handlar om kärlek och historia från vår kultur, säger Eshan. Sådana 

dikter skulle nog alla elever i SPRI vilja läsa, även de som kan språket redan, tror 

han, och tillägger att kanske vill de läsa dikterna på svenska också. Han resonerar 

att bibliotekarier har ett svårt jobb för de behöver veta mycket om olika språk.243 Ali 

däremot tycker sig inte behöva litteratur på persiska. I så fall vill han hellre läsa 

persiska författares verk på svenska.244 

Enligt Eshan måste man läsa på svenska för att bli bra på att skriva på svenska. 

Som det är nu så läser han inte böcker från skolbiblioteket för det blir tråkigt att 

läsa när han inte förstår. En bok måste vara rolig och göra så att man tänker, så att 

man vill ”veta varför det blev så” och ”fatta något” när man har läst klart, menar 

Eshan. Han visste inte om att hans skolbibliotek har lättlästa böcker, men kommer 

sedan på att han har läst en bok från skolbiblioteket som hette Sverige – en lättläst 

faktabok, och den var bra. Ali tar inte självmant upp ämnet lättläst under intervjun, 

men på frågan om det behövs svarar han att han har läst två lättlästa böcker från 

skolbiblioteket. Det var enligt honom en bra början att läsa på svenska och lära sig 

språket. De ”vanliga” romanerna var jättesvåra att läsa innan, och det blev bara 

                                                 
241 Intervju med Ali (2017-03-30). I uppsatsförfattarens ägo. 
242 Intervju med Ali (2017-03-30). I uppsatsförfattarens ägo. 
243 Intervju med Eshan (2017-03-21). I uppsatsförfattarens ägo. 
244 Intervju Ali (2017-03-30). I uppsatsförfattarens ägo. 
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tråkigt och tog lång tid. Han menar att om man börjar med böckerna på lätt svenska 

och skriver upp ord man inte förstår så får man en större vokabulär. Efter det blir 

de ”vanliga” böckerna lättare att läsa. Han själv läser en sådan bok nu.245 

Slutligen talar vi i båda intervjuerna om integration, och vad bibliotek i allmän-

het eller deras skolbibliotek i synnerhet skulle kunna göra för att integrera de nyan-

lända eleverna i skolan. Eshan beskriver integration som ”blandning” – med mot-

satsen att man inte blandas, ”som vatten och olja”. Ali beskriver integration som 

”att lära känna varandra”. Båda tycker att det är svårt att svara på vad skolbiblio-

teket kan göra. Eshan menar att som det ser ut idag har de nyanlända eleverna ingen 

kontakt med den svenska kulturen. Vi är som vatten och olja, säger han. Eshan vet 

inte varför det är så, men resonerar kring att skillnaden mellan de nyanlända ele-

verna och övriga elever på skolan är stor, och vill man hitta kompisar behöver man 

vara lika – på samma nivå. Han ger som exempel att han inte har lika hög utbildning 

som eleverna på gymnasieprogrammen, och tror inte att han har något att lära dem. 

Eshan menar att få elever vet något om de nyanlända, eller så har de fått negativ 

information om gruppen. Men vissa elever vill hjälpa oss, säger Eshan, och berättar 

att gymnasieelever på skolan har ordnat läxhjälp för de nyanlända, och kör/musik 

efter skolan.246 

Ett förslag som Eshan har bygger på en händelse i matsalen, då några gymna-

sieelever satte sig vid honom för att fråga om hans språk, dari. Det är bra om vi kan 

många språk, menar han, för då förstår vi varandra. Kulturen kommer sedan. Han 

säger att de nyanlända eleverna är redo för möte, med det är viktigt att de svenska 

eleverna vill det också. Det är även viktigt att ett sådant möte har mål – ett syfte.  

En annan sak Eshan tar upp är att SPRI behöver förstå varför de ska komma till 

skolbiblioteket. Han menar att det är en plats för utveckling och att det behövs in-

formation till eleverna så de lär känna biblioteket först. Sedan kommer integrat-

ionen. Avslutningsvis säger han att det vore bra om biblioteket var en plats dit ele-

verna gick efter sina lektioner, så att det de lärt sig under dagen stannar kvar. Själv 

går han främst till skolans bibliotek med målet att studera.247 

Ali har svårt att komma på idéer om vad bibliotek kan göra för integration, och 

han får därför några förslag på vad andra bibliotek har gjort, som han kan kommen-

tera. Att ha biblioteksintroduktioner för de nyanlända tycker han fungerar bra på 

sitt skolbibliotek. Det är viktigt med introduktionen, för hur ska man annars veta 

vilka böcker som finns i biblioteket, resonerar Ali. Med introduktionen blir det lät-

tare att hitta. Att ha personal som kan de nyanländas språk tror han kan vara en bra 

idé i början, när man inte kan språket, så att man får hjälp att hitta böcker. Men nu 

kan jag ju svenska och kan fråga, avslutar Ali.248 

                                                 
245 Intervju med Eshan (2017-03-21) och Ali (2017-03-30). I uppsatsförfattarens ägo. 
246 Intervju med Eshan (2017-03-21) och Ali (2017-03-30). I uppsatsförfattarens ägo. 
247 Intervju med Eshan (2017-03-21). I uppsatsförfattarens ägo. 
248 Intervju med Ali (2017-03-30). I uppsatsförfattarens ägo. 
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Hur svarar styrdokument och praktik mot elevernas behov? 

Sammantaget i enkäter och intervjuer har jag kunnat se fem typer av behov hos 

eleverna: modersmålsrelaterade behov, språkutvecklande behov, informationsbe-

hov, studierelaterade behov samt behov utifrån personliga intressen. Nedan kom-

mer jag att diskutera hur policy och praktik, så som den framstår i skolbiblioteks-

diskursen respektive mina fallstudier, svarar mot elevernas uttryckta behov.  

Det modersmålsrelaterade behovet framkom i både enkäter och en av intervju-

erna. Detta täcks upp av styrdokument likväl som mina fallstudier. I biblioteksla-

gens femte paragraf står det att personer som har ett annat modersmål än svenska 

ska erbjudas litteratur på sitt språk.249 Även i språklagen fastställs att de som har ett 

annat modersmål än svenska ska få möjlighet att lära sig, utveckla och använda sitt 

språk.250 Läsning är en form av användande, och för Eshan var det viktigt att just få 

utveckla sitt språk genom att läsa.251 I IFLA:s/Unescos mångkulturella biblioteks-

manifest lyfts bibliotekets principer i fråga om kulturell och språklig mångfald. Där 

uppmanas bland annat till att: 

 ge service åt alla samhällsmedborgare utan att göra åtskillnad på grund av kulturell 
och språklig bakgrund 

 tillhandahålla ett brett utbud av material och tjänster som avspeglar alla grupper och 
behov252 

Båda punkterna svarar mot det behov av mångspråkslitteratur som eleverna ut-

trycker när de säger att de vill kunna läsa på sitt modersmål. I citatet syns också den 

kulturellt betingade delen av att få läsa på sitt modersmål, vilket framkom som ett 

behov i intervjun med Eshan. Han hade dessutom lagt märkte till att många språk 

saknades bland bibliotekets böcker, medan andra språk fanns representerade253. Det 

tyder på att hans skolbibliotek idag inte lever upp till att ge en service som inte gör 

åtskillnad på grund av kulturell och språklig bakgrund. Gustafsson Chen uppmärk-

sammar också detta, att vad som står i hyllan sänder ut olika signaler och värde-

ringar.254 Samtliga skolbibliotek i fallstudierna arbetar med mångspråk. Genom att 

låta styrdokumenten prägla verksamheten möter de också elevernas behov i detta 

avseende. 

Det språkutvecklande behovet syftar på att lära sig och utveckla det svenska 

språket. Det är också lagstadgat i språklagen att alla som är bosatta i Sverige ska få 

möjlighet att göra just det.255 Eleverna ville ha tillgång till litteratur på lättläst 

svenska, det behovet täcks in i bibliotekslagens femte paragraf om just rätten till 

                                                 
249 SFS 2013:801, Bibliotekslag, 5 §. 
250 SFS 2009:600, Språklag, 14–15 §. 
251 Intervju med Eshan (2017-03-21). I uppsatsförfattarens ägo. 
252 IFLA:s/Unescos mångkulturella biblioteksmanifest (2014), s. 26. 
253 Intervju med Eshan (2017-03-21). I uppsatsförfattarens ägo. 
254 Gustafsson Chen (2011), s. 25. 
255 SFS 2009:600, Språklag, 14 §. 
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böcker på lättläst svenska, samt åttonde paragrafen om att biblioteken ska stimulera 

till läsning genom att erbjuda litteratur utifrån användarnas behov och förutsätt-

ningar.256 Skolbiblioteksmanifestet speglar också behovet av läsning, där står att 

biblioteket ska ”utveckla och stimulera barns vana och glädje av läsning […]”257 

Med tanke på det både Ali och Eshan säger om att det inte blir roligt att läsa när det 

är för svårt, är böcker på lättläst svenska ett sätt att svara mot deras behov och att 

på så sätt följa styrdokumenten. Skolbiblioteksmanifestet menar också att verksam-

heten ska stödja och stärka utbildningsmålen.258 Att lära sig svenska är ett av ele-

vernas utbildningsmål. Fallstudierna visar att skolbiblioteken på olika sätt arbetar 

läsfrämjande med lättlästa böcker för att möta detta behov hos elevgruppen. Däre-

mot svarar inte fallstudierna på behovet att också få tala svenska i skolbiblioteks-

kontexten, i form av till exempel språkkafé. Med det menar jag att bibliotekarierna 

i studien inte gav exempel på sådana aktiviteter i sin verksamhet, kanske bedrivs 

det i annan regi. I styrdokumenten står det inte bokstavligen att språkkafé ska hållas 

på biblioteken, även om det idag är vanligt på många folkbibliotek.259 Däremot kan 

det tolkas in i till exempel bibliotekslagens formulering om att bibliotekets utbud 

av tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet utifrån användarnas behov,260 eller 

i det mångkulturella biblioteksmanifestet som menar att biblioteket bör ”ge stöd för 

möjlighet att uttrycka sig, skapa och sprida information på alla relevanta språk”.261 

Informationsbehovet som jag utläser i det empiriska materialet är främst in-

formation om biblioteket och hur det fungerar, hur man hittar böcker man vill ha 

och så vidare. Information relaterat till elevernas studier tas upp i nästa punkt. Detta 

behov av bibliotekskunskap blev framförallt tydligt i intervjuerna med Eshan och 

Ali. Styrdokumenten svarar inte helt tydligt på detta behov. Det går att tolka in i 

bibliotekslagens femte paragraf som handlar om att personer med ett annat moders-

mål än svenska ska prioriteras i verksamheten. Men då behöver man anta att dessa 

personer, bara för att de har ett annat modersmål, också har behov av att veta hur 

bibliotek i Sverige fungerar. Så är ju inte alltid fallet. Snarare är lagens sjätte para-

graf mer passande, då den uppmanar till ett bibliotek som är tillgängligt för alla och 

anpassat till användarnas behov.262 Skolbiblioteksmanifestet trycker också på till-

gänglighet och menar att skolbiblioteket ska vara till för alla, med tjänster och 

material utifrån behov.263 Om då användarna behöver veta hur ett lån fungerar, hur 

man söker böcker i katalogen eller hur man hittar en bok i hyllan, då behöver biblio-

teken svara mot detta behov. Annars blir inte biblioteket tillgängligt för de som inte 

                                                 
256 SFS 2013:801, Bibliotekslag, 5, 8 §. 
257 IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest (2014), s. 48. 
258 IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest (2014), s. 48. 
259 En sökning på 'språkkafé' + 'svenska' + 'bibliotek' på Google ger exempel på sådan verksamhet, på första 

träffsidan syns språkkafé i Stockholm, Enköping, Göteborg, Malmö, Växjö och Helsingborg. [2017-05-12]. 
260 SFS 2013:801, Bibliotekslag, 6 §. 
261 IFLA:s/Unescos mångkulturella biblioteksmanifest (2017), s. 27. 
262 SFS 2013:801, Bibliotekslag, 6 §. 
263 IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest (2014), s. 47. 
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vet hur man gör. Detta har också samtliga bibliotek i fallstudierna tänkt på. De mö-

ter detta behov av information genom biblioteksintroduktioner, anpassade efter ele-

vernas språknivå och tidigare bibliotekserfarenhet. Bibliotek B har dessutom en del 

upplysningar om biblioteket på sin webbplats översatt till arabiska och persiska/dari 

för att underlätta för eleverna att ta del av informationen. 

Det studierelaterade behovet handlar om att eleverna vill ha information som 

hjälper dem att klara sina studier. I enkäterna är det bredvidläsning till kursböckerna 

samt läxhjälp som önskas. Detta behov speglas tydligast i IFLA:s/Unescos skolbib-

lioteksmanifest. Däri står det bland annat om bibliotekets uppdrag att dess ”material 

är ett värdefullt komplement till läromedel och i undervisningen”, samt att ett av 

bibliotekets mål är att ”stödja och stärka de utbildningsmål som anges i skolans mål 

och läroplaner”.264 I fallstudierna ges några exempel på material, men inte tjänster, 

som svarar mot detta behov. Inget av biblioteken nämner att de anordnar läxhjälp, 

kanske för att det sker på skolan i annan regi, som i Alis och Eshans fall. Däremot 

har biblioteken köpt in en del facklitteratur på elevernas olika modersmål, samt 

lättläst skönlitteratur på svenska och engelska, som ju är ämnen eleverna studerar. 

Dessutom är resurser och aktiviteter som stärker elevernas språk, såväl modersmå-

let som svenskan, enligt forskningsbakgrunden något som kan leda till stärkta re-

sultat i övriga skolämnen.265 Lektioner i källkritik, som bibliotek A2 har för de ny-

anlända, kan också sägas ingå i ett studierelaterat behov, även om eleverna inte 

uttryckte sig just så. Även de lättlästa artiklarna i biblioteket B:s databaser är ett 

exempel på en resurs som möter elevernas studiebehov. 

Behovet utifrån personliga intressen är inte relaterat till eleven som del av grup-

pen nyanlända, utan till eleven som individ. I enkäterna specificerar eleverna till 

exempel vad de vill läsa om; sport, musik, kärlek. Jag har redan ovan nämnt de 

olika styrdokumenten som föreskriver läsning, samt att bibliotekets medier ska 

präglas av allsidighet och anpassas utifrån användarnas behov. Allsidighet och an-

passning gäller således även ämnesmässigt. Bibliotekarierna i fallstudierna resone-

rade i intervjuerna om vilka ämnen biblioteken bör köpa in böcker på, och att de 

märker att eleverna hellre vill läsa om kärlek och vardagliga ämnen, än om flykt 

och brott. I intervjuerna berördes behovet av bredd i relation till böckernas svårig-

hetsgrad så att de passar både vana och ovana läsare. Sett till elevernas uttryckta 

behov är även bredd utifrån ämnen och genrer viktigt. 

Slutligen ska samtliga fem behov, i enlighet med skollagen, tas hänsyn till och 

skolbiblioteket behöver sträva efter att upphäva skillnader så att alla elever får 

samma förutsättningar att klara sin skolgång.266 

                                                 
264 IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest (2014), s. 47, 48. 
265 Gustafsson Chen (2011), s. 11 f. 
266 SFS 2010:800, Skollag, 1 kap. 4 §. 
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Slutsatser 

Det går inte att utifrån resultatet dra några generella slutsatser som stämmer för alla 

nyanlända elever på våra skolbibliotek i Sverige. Det analysen visar är snarare att 

det i den lilla gruppen, med 28 elever representerade i denna studie, finns både lik-

nande och skilda behov, och så kommer det att se ut i den stora gruppen också. 

Viktigt för skolbiblioteken är att lyssna till just sina elevers röster, och precis som 

biblioteket anpassar sig efter den heterogenitet som finns bland alla skolans elever 

måste de notera skillnaderna inom gruppen nyanlända. Vissa vill ha litteratur på sitt 

modersmål, andra inte. Vissa vill verkligen lära sig svenska och ha tillgång till extra 

material för det i biblioteket, medan andra tycker att kursboken räcker långt. Sedan 

har de, precis som alla elever på skolan, som mål att klara sina studier, och det är 

skolbiblioteket uppdrag att vara ett komplement till undervisningen. Till det till-

kommer personliga behov som beror helt på deras intressen. 

Däremot går det att utifrån resultatet säga att policy och praktik tillsammans, 

så som de framstår i skolbiblioteksdiskursen respektive mina fallstudier, i stort sett 

svarar mot de behov som eleverna i just den här studien uttrycker. Vissa luckor 

finns när det gäller specifika tjänster som eleverna efterfrågar, nämligen läxhjälp 

och språkkafé. Framför allt är det biblioteket som social arena som inte möter ele-

vernas behov i policy och praktik. Jag återkommer till det i nästa avsnitt, när jag tar 

upp Diaz integrationsmodell i relation till uppsatsens fjärde forskningsfråga. 

Om man jämför forskningsbakgrunden med den här studiens resultat om de 

nyanlända elevernas behov i relation till skolbibliotek framträder några berörings-

punkter. Dessa tydliggör varför skolbibliotek bör utforma sin verksamhet efter 

ovannämnda behov. Både Bunar och Kleijnen et al. visar på en situation där immi-

grerade elever hamnar efter i sina skolämnen.267 Behovet att få hjälp att klara sina 

studier syns också hos de tillfrågade eleverna. I skolbiblioteksmanifestet ges de tyd-

ligaste incitamenten för att anpassa verksamheten efter ett studierelaterat behov. 

Informationsbehovet lyfts av såväl Caidi och Allard som av Elbeshausen och 

Skov. De förespråkar en inventering av informationsbehovet och -beteendet, och 

rekommenderar att se över hur tidigare bibliotekserfarenhet, kultur och tid i Sverige 

påverkar informationsbehovet och -beteendet. Detta för att kunna utforma resurser 

och tjänster på bästa sätt.268 I enkäter och intervjuer med de nyanlända eleverna blev 

det också tydligt att de har väldigt olika erfarenhet av bibliotek. Eshan säger att han 

behöver veta hur det fungerar här, även om han besökte biblioteket ganska ofta i 

Iran. Alis svar på frågan om behovet av en bibliotekarie som kan hans modersmål 

tyder också på att behovet förändras beroende på hur länge man varit i Sverige. Han 

sade att i början kan det vara bra, men nu kan han själv fråga på svenska om han 

behöver hjälp. 

                                                 
267 Bunar (2015), s. 9 f; Kleijnen, Huysmans, Ligovet et al. (2015a), s. 2. 
268 Caidi & Allard (2005), s. 303 f, 316; Elbeshausen & Skov (2004), s. 131. 
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Modersmålsbehovet som några av eleverna uttryckte syns också hos immigran-

terna i Audunson, Essmat och Aabøs studie på ett norskt bibliotek. Kvinnorna i 

deras studie uppskattade tillgången till mångspråkslitteratur och andra medier på 

sitt modersmål. Oftast användes mångspråksservisen för att dämpa hemlängtan och 

hålla kontakten med hemlandet.269 Gustafsson Chen pekar på betydelsen som mo-

dersmålet har för både ens identitet och kultur, som i fallet med Eshan, likväl som 

för andraspråksinlärningen och övriga skolämnen.270 Detta behov går således hand 

i hand med studierelaterade respektive språkutvecklande behov. 

Tillgången till lättläst är en del av det språkutvecklande behovet. I forsknings-

bakgrunden tas inte specifikt lättläst litteratur upp, men Kleijnen et al. visar i likhet 

med Gustafsson Chen att läsning överlag kan påverka elevernas språkinlärning. 

Dock efterfrågar de mer forskning i ämnet.271 Eleverna efterfrågade även tjänster 

som skulle hjälpa dem utveckla sin svenska, som språkkafé. I de norska studierna 

av Vårheim respektive Audunson, Essmat och Aabø omnämns biblioteket som ett 

rum där immigranterna får möjlighet att öva norska. I Vårheims studie sker det i 

samarbete med introduktionsprogrammet och immigranterna övade norska i till ex-

empel läsgrupper, medan det i Audunson, Essmat och Aabøs studie mer handlar om 

det naturliga samtal som sker mellan människor som behöver interagera för att de 

befinner sig i samma kontext.272 

Slutligen är det intressant att titta på hur resultatet ter sig utifrån Diaz integrat-

ionsmodell. Elevernas behov rör sig inom både den sociala och kommunikativa di-

mensionen på den horisontella linjen. De efterfrågar resurser och tjänster som hjäl-

per dem att utveckla språket, vilket i sin tur också hjälper dem att ta del av inform-

ation och nå sina utbildningsmål. Den kommunikativa dimensionen, som kan mätas 

utifrån bland annat språkfärdighet, lägger således en grund för integration på flera 

olika plan.273 Tillägnar sig eleverna språket, så att de klarar skolan, kan de sedan få 

ett jobb och så vidare. Dimensionen kan också mätas utifrån tillgången till inform-

ation, och Diaz menar att typen av information som immigranter får i början av 

tiden i sitt nya land påverkar resten av integrationsprocessen. Att inte lära sig 

svenska tidigt leder till informationsbortfall och försvårar interaktion med in-

födda.274 Det språkutvecklande och det informationsrelaterade behovet som ele-

verna i denna studie har hänger ihop, och den kommunikativa dimensionen visar 

att det är viktigt att detta behov tillgodoses för att integrationen ska gå smidigt. 

Den sociala dimensionen handlar om de nyanländas möjligheter till interaktion 

med infödda. Diaz avhandling visa att interaktion främst sker om den anses öka 

                                                 
269 Audunson, Essmat & Aabø (2011), s. 223 ff.  
270 Gustafsson Chen (2011), s. 11 f. 
271 Kleijnen, Huysmans & Elbers (2015b), passim. 
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immigranternas sociala kapital, och tillgång till sådana möjligheter kan leda till in-

tegration även på andra områden.275 De nyanlända eleverna önskar kontakt med 

svensktalande elever, de är redo för möte, som Eshan sade. Behovet av kontakt med 

infödda ingår i det jag ovan kallar det språkutvecklande behovet. Målet med mötet 

är helt enkelt att tillägna sig det sociala kapital som språket utgör. I intervjun med 

Eshan kunde jag också se ett behov av tillhörighet. Han beskrev sina stunder på 

stadsbiblioteket som att han satt där ”som de andra eleverna”.276 Biblioteket som 

socialt rum återkommer i forskningsbakgrunden. Se till exempel Vårheim samt 

Audunson, Essmat och Aabø som jag nämnde ovan, där biblioteket beskrivs som 

en trygg plats där man lär sig språket genom observation av och interaktion med 

infödda.277 

Sociologen Jonas Stier och pedagogen Margareta Sandström Kjellin talar om 

kulturmöten i skolan, och sådana manifesteras både samhället i stort, som hos en-

skilda grupper likväl som individer. De två mötande parterna definierar varandra 

som annorlunda. Ofta saknar parterna kunskap om varandras kulturer. I skolan är 

parterna sällan medvetna om att mötet ägt rum, för det ses många gånger i stället 

som en ”problematisk situation”. Kulturmöten i skolan kräver därför att vi förmår 

att reflektera över samt ibland ändra våra tanke- och känslomönster.278 Okunskap 

om varandra är något som Eshan lyfter som ett problem i intervjun, och föreslår 

aktiviteter som gör att eleverna förstår varandra. En elev föreslog också i sin enkät 

böcker om ämnet kultur och människor, vilket kan tolkas som en önskan att skapa 

förståelse mellan olika kulturella grupper på skolan. Stier och Sandström Kjellin 

menar att interkulturell pedagogik har tre målsättningar: informera om mångfald, 

uppmuntra till respekt, hjälpa missgynnade minoriteter att känna stolthet över sin 

egen kultur.279 Här kan tillgången till mångspråkslitteratur vara ett sätt att informera 

om, eller åtminstone synliggöra, mångfald.  

Som man kan se hänger den kommunikativa och den sociala dimensionen ihop. 

Caidi och Allard är inne på samma spår när de skriver att social inkludering är be-

roende av tillgång till information.280 Genom att tillgodose de behov som eleverna 

uttrycker kan biblioteket vara en del i deras integrationsprocess. I nästa kapitel un-

dersöks hur styrdokument och skolbibliotekets verksamhet kan sägas leda till in-

tegration. 
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Skolbibliotek och integration  

Uppsatsens fjärde frågeställning handlar om huruvida det går att se om policy och 

praktik kan leda till ökad integration, och i så fall på vilket sätt. Utifrån bibliotekets 

demokratiska uppdrag är integrationsfrågan relevant att undersöka. Jag kommer att 

utgå från Diaz integrationsmodell, som har fått genomsyra hela analysen. Därför 

blir följande avsnitt en form av sammanfattning där resultatet ovan analyseras uti-

från den fjärde forskningsfrågan. Eftersom hela avsnittet blir en form av slutsats 

kommer inget sådant avslutande stycke i detta kapitel. 

Det finns en svårighet med begreppet integration, och det är att det är politiskt. 

Ändå försöker jag nedan att använda det teoretisk, i enlighet med Diaz integrations-

modell. Modellen presenteras dock i slutbetänkandet till en statlig utredning, och 

där är begreppet tillbaka på politisk mark. Därför kan det vara bra att inledningsvis 

titta på hur begreppet har behandlats politiskt i Sverige. I Integrationens svarta bok 

(slutbetänkande till SOU 2006:79) ges en översikt av Sveriges integrationspolitik, 

och hur den har förändrats genom åren. Integration är med andra ord inte ett fixerat 

begrepp, utan är avhängigt både tid och plats. Till exempel antogs 1975 en ny så 

kallad ”invandringspolitik” som hade tre mål: jämlikhet med majoritetsinvånarna; 

valfrihet till i vilken grad man vill bli en del av den svenska kulturella identiteten; 

och samverkan mellan immigranter och majoritetssamhälle gällande tolerans och 

solidaritet. Med dessa huvudprinciper ville man lämna idén om assimilering som 

lösning på invandring, det vill säga idén om att den invandrade måste överge sin 

kultur och sitt språk för att bli en del av det svenska samhället. Slutbetänkandet 

menar att det dock finns några problem med de rapporter som föregick den nya 

”invandringspolitiken”. Dels att de delade in personer bosatta i Sverige i två grupper 

– ”svenskar” som ansågs integrerade och ”invandrare” som behövde integreras – 

dels att jämlikhetsfrågan enbart handlade om lika rättigheter, men inte tog upp frå-

gan om lika möjligheter.281 Diaz definierar integration som sociala betingelser, så 

som tillgång till och deltagande i olika sociala relationer, och det är en process som 

leder till partiell eller fullständig jämlikhet mellan invandrare och infödd.282 I relat-

ion till den här uppsatsens resultat handlar integration om att utifrån de nyanlända 

elevernas behov ge dem lika möjligheter att nå sina utbildningsmål, samt möjlig-

heten att delta på lika villkor i biblioteksverksamheten. Till exempel genom tillgång 

till litteratur och information som är begriplig och relevant för dem. 

Under 1990-talet gick Sverige från en invandrarpolitik till en integrationspoli-

tik, enligt slutbetänkandet till SOU 2006:79. Dock menar man i slutbetänkandet att 

föreställningen om ”kulturella skillnader” mellan ”invandrare” och ”svenskar” var 

tydlig i utredningarna, och att detta på många sätt liknade den negativa och rasist-
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iska debatten på den tiden. Glappet mellan vi och dem ökade. ”Invandrarna” till-

skrevs olika problem och tillkortakommanden, och en misslyckad integration an-

sågs bero på dem själva. Trots att den av regeringen tillsatta Invandrar- och flyk-

tingkommittén påtalade vikten av att inte göra ”invandrare” till objekt, samt beho-

vet av att bryta upp gränsen mellan vi och dem, blev deras arbete på flera sätt det 

motsatta, enligt slutbetänkandet.283 Det märks ett sådant glapp, och samtidigt en öns-

kan om tillhörighet, i det empiriska materialet om elevernas perspektiv. De delar 

yta med övriga elever på skolan, men önskar mer kontakt. 

I anslutning till problemen som tillskrivs invandrade personer är det betydelse-

fullt att titta på kategorin ’invandrare’ lite närmare. Det är en kategori som jag med-

vetet valt bort att använda i uppsatsen på grund av ovannämnda objektifiering. I 

rapporten Kategorisering och integration (2004) diskuteras dels hur belastad kate-

gorin ’invandrare’ har blivit, och dels behovet av kategorier. Behovet kan vara ad-

ministrativt, ett sätt att uppfatta världen eller ett sätt att förmedla kunskap om värl-

den på ett förenklat sätt. I bokstavlig mening betyder ’invandrare’ någon som har 

flyttat från ett land till ett annat. Men långt ifrån alla kategorier är neutrala. Invand-

rare har trots den heterogenitet kategorin inbegriper kommit att få en etnisk inne-

börd, att vara motsatsens till ”svensk”. Det råder en form av dikotomisering mellan 

”invandrare” och ”svensk”. Det råder en risk att användningen av kategorin i politik 

och debatt stigmatiserar betydelsen, vilken många gånger tillskriver ’invandrare’ en 

negativ förförståelse och således försvårar integrationen.284 

Uppsatsens användning av begreppet ’nyanländ’ utgår från skollagens definit-

ion285 och innebär: någon som har bott utomlands, men nu är bosatt i Sverige, och 

som påbörjar sin utbildning här senare än höstterminen det kalenderår hen fyller sju 

år. Detta innebär att en ”svensk” person enligt definitionen kan vara nyanländ. Efter 

fyra års skolgång i Sverige räknas man inte som nyanländ längre. Till skillnad från 

begreppet invandrare är nyanländ något som har en bestämd tidsram. Kategorin är 

säkert inte heller neutral, men den behövs för att kunna tala om hur skolbibliotek 

kan möta de behov som finns hos elever som har bott och gått i skolan en kort tid i 

Sverige. För att inte stigmatisera gruppen påminner jag om att de fem övergripande 

behov jag funnit i analysen av elevernas perspektiv grundar sig på 28 individer. 

Bara i den lilla gruppen ser behoven olika ut, beroende på tidigare skolgång och 

bibliotekserfarenhet, tid i Sverige samt personliga intressen. Heterogeniteten som 

verkar ha glömts bort i den politiska debatten om nyanlända är högst aktuell för 

skolbiblioteken att minnas när de utformar sin verksamhet efter elevernas behov. 

Nu över till Diaz integrationsmodell för att undersöka på vilket sätt styrdoku-

menten som utgör skolbiblioteksdiskursen, samt skolbiblioteksverksamheten, så 

som den framstår i fallstudierna, kan sägas leda till integration. För att kunna mäta 
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något så komplext menar Diaz att de indikatorer man använder behöver ha minst 

två viktiga egenskaper. Den ena innebär att den består av flera mått som är tydligt 

relaterade till distinkta dimensioner, processer, av integration. Den andra innebär 

att indikatorerna behöver kunna registrera mätbara ökningar och minskningar i be-

stämda sociala kontexter.286 Den avgränsade sociala kontexten är här skolbiblio-

teket. Två för den kontexten relevanta dimensioner av integration är dels den kom-

munikativa, eftersom bibliotek är en informationsinstitution, dels den sociala, ef-

tersom biblioteket som rum är en social yta som möjliggör kontakter mellan män-

niskor. Utifrån empirin ovan kommer jag att fokusera på objektiva mått av integ-

ration, då jag inte kan säga något om elevernas subjektiva upplevelse av detta, mer 

än att de vill ha kontakt med svenska elever. I samband med att jag utifrån Diaz 

modell förklarar hur integration kan mätas, applicerar jag dessa verktyg på uppsat-

sens empiri och besvarar på så sätt uppsatsens fjärde frågeställning. 

Kommunikativ integration är en process som handlar om tillgång till kommu-

nikativa resurser, som information och språkkunskaper. För att mäta denna integ-

rationsprocess föreslår Diaz att man undersöker till exempel ”språklig färdighet, 

massmediakonsumtion och möjligheter att tillgodogöra sig relevant myndighetsin-

formation och -beslut”.287 Den kommunikativa dimensionen är grundläggande för 

framgång i andra integrationsdimensioner.288 Den invandrade personen har två val i 

processen: att väsentligt förbättra sin svenska, eller att lägga sig på en miniminivå 

för att klara grundläggande uppgifter.289 

Översatt till en skolbibliotekskontext skulle detta kunna innebära att man mäter 

elevernas mediekonsumtion i form av dels vilka typer av medier de tillägnar sig, 

dels på vilken språknivå. En övergång från lättläst till ”vanlig” litteratur på svenska 

är ett mått på ökad språklig färdighet. Här kan läsecirkeln på bibliotek A2 stå som 

exempel, där eleverna i den ena läsgruppen övergått från en lättläst bok på höstter-

minen till en ”vanlig” ungdomsroman på vårterminen. Möjligheten att tillgodogöra 

sig myndighetsinformation och -beslut är också relevant att mäta i en skolbiblio-

tekskontext, där eleverna behöver kunna ta del av information och beslut som rör 

deras lån, återlämning, eventuella förseningsavgifter etc. Även här får verksam-

heten på A2 stå som exempel då eleverna där ges en introduktion i hur skolans e-

post fungerar, så att de ska kunna ta del av information den vägen. Biblioteksintro-

duktionerna, som samtliga bibliotekarier i studien höll för de nyanlända, är också 

ett mått på möjlighet att tillgodogöra sig information. Bibliotek B:s översättning av 

sin webbplats är också en kommunikativ resurs, men jag räknar inte in den här ef-

tersom dimensionens fokus är kommunikation på svenska. Möjligheter att ta del av 

information som är relevant för elevernas skolgång skulle också kunna mätas, ge-

nom att undersöka i vilken utsträckning eleverna ges sådana möjligheter: hur 
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många gånger har till exempel bibliotek B informerat lärare och elever om de digi-

tala resurser (ne.se och Britannica) som biblioteket erbjuder dem? På vilka sätt – i 

skolbiblioteket, i klassrummet, hemma – har eleverna getts möjlighet att använda 

dessa resurser?  

De fem styrdokument som har analyserats i uppsatsen föreskriver flera kom-

munikativa resurser som de nyanlända eleverna ska ha tillgång till. Exempelvis lit-

teratur på lättläst svenska, lektioner i källkritik och informationsinhämtning. Ge-

nom att kvantitativt mäta frekvensen av dessa resurser i biblioteket får man ytterli-

gare en indikation på hur den kommunikativa integrationen ser ut i skolbiblioteks-

verksamheten.  

Styrdokumenten och verksamheten som beskrivs i uppsatsen kan enligt den 

kommunikativa dimensionen sägas leda till integration. Jag drar denna slutsats ge-

nom att se till antalet möjliga sätt att mäta olika indikatorer för integration som jag 

har funnit i policy och praktik. Dokumenten förespråkar tillgång till kommunikativa 

resurser och verksamheten tillgängliggör dessa resurser. Däremot är slutsatsen inte 

grundad på en analys av i vilken grad policy och praktik leder till integration, då 

det inte är min forskningsfråga.  

Social integration är en process som innebär kontakt med majoritetssamhället i 

form av olika sociala nätverk, till exempel om man har infödda svenskar som fa-

miljemedlemmar, vänner, grannar, arbetskamrater. Dimensionen bör enligt Diaz 

mätas utifrån både kvantitativa och kvalitativa aspekter. Omfattningen av kontakt 

kan mätas utifrån antal svenska vänner/grannar/kollegor som man kar kontakt eller 

umgås med. Kvalitativa aspekter kan mätas utifrån exempelvis hur ofta man träffar 

svenskar, eller vilka personer som ingår i nätverket. Surveyundersökningar är ett 

sätt att ta reda på detta.290 Diaz menar att en av anledningarna till att invandrade 

personer tar kontakt med infödda från majoritetssamhället är om de kan optimera 

sitt sociala kapital, det vill säga sociala resurser som de har nytta av i samhället. 

Högt socialt kapital kan användas för framgång i andra integrationsdimensioner.291 

Om den sociala dimensionen översätts till en skolbibliotekskontext skulle man 

kunna mäta antal kontaktsituationer i biblioteket. Det kan handla om hur ofta de 

nyanlända frågar bibliotekarien om hjälp eller hur ofta de samtalar med de andra 

elever i biblioteket. Den kvalitativa aspekten skulle kunna mätas utifrån hur utifrån 

hur språkligt avancerat eller hur ytligt/djupt samtalet är. Om samtalen sker endast 

med personal eller även med andra elever skulle också kunna mätas. Ytterligare en 

kvalitativ aspekt är om samtalet sker i en informell eller formell situation. 

I styrdokumenten uppmanas överlag inte till denna typ av socialt nätverkande, 

men det förhindrar ju inte att sociala kontakter mellan nyanlända och infödda sker 

i bibliotekskontexten. Det finns stor potential att skapa formella situationer för kon-

takt i biblioteksverksamheten. Endast i ett av de undersökta styrdokumenten har jag 
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funnit en skrivelse som kan sägas uppmana till möte mellan olika etniska grupper, 

och det är i IFLA:s/Unescos mångkulturella biblioteksmanifest där det står att 

biblioteket ska ge förutsättningar för ”kulturell dialog” respektive planera in ”tvär-

kulturell dialog som väsentlig[t] inslag i tjänsteutbudet”.292 

Stier och Sandström Kjellin har undersökt vilka faktorer och processer som 

samverkar i interkulturellt samspel, en form av tvärkulturell dialog, särskilt i skolan. 

De menar att samspelet blir möjligt om vi tar hänsyn till hur kultur både är indivi-

duellt och gemensamt, och det krävs därför ökade kunskaper om andra kulturer lik-

väl som den egna. Det är med andra ord viktigt att inte ha en färdig bild av de elever 

vi möter, menar författarna.293 Stier och Sandström Kjellin ger, i enlighet med forsk-

ningsbakgrundens rekommendationer, ytterligare en anledning till att inventera de 

nyanlända elevernas behov, inte bra anta behov utifrån hur gruppen interpelleras i 

styrdokumenten.  

Språkkafé eller likande situationer där de nyanlända får möjlighet att prata 

svenska med svenskar var ett av de fem övergripande behoven hos eleverna som 

jag kunde se i det empiriska materialet. I fallstudierna ges inga exempel på sådana 

formella situationer där social kontakt skulle kunna ske mellan nyanlända och 

svenska elever. De informella situationerna har vi inte talat om alls i intervjuerna, 

och därför kan jag inte uttala mig mer om det här. Det är också svårt att planera in 

informella situationer för kontakt, då de sker slumpmässigt och utan yttre påverkan. 

Skolbiblioteken har potential att lägga grunden för integration, genom att skapa for-

mella situationer där de nyanlända och de svenska eleverna möts. Förutom språk-

kafé kan gemensamma läsecirklar vara ett exempel på en situation där nyanlända 

och svenska elever får dela upplevelsen av det lästa. Att ha ett givet samtalsämne 

kan underlätta att ta den första kontakten. Då eleverna ligger på olika språklig nivå 

rekommenderar jag textlösa böcker. Det finns många tecknade serier som berättar 

en engagerande historia utan ord.294 Bibliotek A2 har läsecirklar med de nyanlända 

eleverna, men i sin nuvarande form leder dessa endast till kontakt med biblioteka-

rien. Det är visserligen också en värdefull social resurs, men konceptet kan utveck-

las för att utöka nätverket. 

Till skillnad mot den kommunikativa dimensionen av integration drar jag här 

slutsatsen att styrdokument och verksamhet inte i sin nuvarande form kan sägas 

leda till social integration. Jag drar slutsatsen utifrån att jag i analysen av styrdoku-

ment och praktik inte ser några tydliga exempel på de indikatorer jag föreslagit för 

att mäta social integration. Däremot ser jag stor potential för skolbiblioteksverk-

samheten att utforma sin verksamhet så att den möjliggöra formella möten mellan 

nyanlända och svenska elever. Styrdokumenten uppmanar biblioteken att anpassa 

sig efter de nyanlända elevernas behov, och att skapa formella situationer för social 

kontakt, där de får öva på svenska, är ett sätt att möta det språkutvecklande behovet. 
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Meso-dimensionen är den sista av de tre dimensioner utifrån Diaz modell med 

vilken jag undersöker integration i relation till skolbibliotek. Jag tar här upp den sist 

för att den tycks sammanfatta de två ovannämnda dimensionerna. Den omfattar in-

tegration i relation till det sociala samspelet mellan invandrade och infödda med-

borgare utifrån ett grupperspektiv. Meso-dimensionen fokuserar på gruppen, här de 

nyanlända eleverna, och gruppens struktur, interaktion och resurser. Integration på 

gruppnivå handlar om samverkan och samexistens mellan flera grupper i en viss 

kontext.295 

Jag har tidigare i analysen konstaterat att styrdokumenten föreskriver flera re-

surser som de nyanlända eleverna ska få tillgång till i skolbiblioteket – så som lit-

teratur på modersmål och på lättläst svenska, allsidiga och kvalitativa medier och 

tjänster, resurser som bidrar till informationskompetens och lärande, samt ekono-

misk, social och kulturell utveckling. Resurserna är till stor del av kommunikativ 

art då de leder till språklig färdighet och möjlighet att tillgodogöra sig information. 

Däremot är det inte tydligt hur dessa resurser skulle leda till social integration. Ana-

lysen av styrdokumenten har visat att samexistens förespråkas, genom att de nyan-

lända eleverna ska få tillgång till dessa resurser utan att behöva hänvisas någon 

annan stans. Resurser som möjliggör samverkan lyser dock med sin frånvaro och 

det krävs, ironiskt nog, ingen interaktion för att ta del av de kommunikativa resur-

serna. I analysen av fallstudierna ser det ut på samma sätt, vilket inte är så konstigt 

eftersom skolbibliotekens verksamhet vilar på policyn i styrdokumenten.  
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Slutdiskussion 

I följande kapitel diskuteras uppsatsens samlade resultat utifrån analysen. Syftet att 

undersöka hur skolbibliotek kan utforma sin verksamhet så att den möter nyanlända 

elevers behov har besvarats utifrån fyra frågeställningar. Nedan förs först en allmän 

diskussion om intressanta upptäckter i materialet utifrån forskningsfrågorna, däref-

ter ges förslag på implementering av dessa slutsatser, och slutligen ges förslag på 

vidare forskning som kan vara av intresse i relation till uppsatsens resultat. 

För att besvara den första forskningsfrågan om vad styrdokument för skol-

bibliotek säger om mottagande av nyanlända elever behövde jag börja med att ringa 

in diskursen om nyanlända i de utvalda styrdokumenten. Med hjälp av diskursana-

lys har jag undersökt hur dessa dokument intertextuellt relaterar till varandra, hur 

subjekten interpelleras i diskursen, samt vad texternas transitivitet säger om an-

svarsfrågan och hur texternas modalitet framställer dokumentens påståenden som 

fakta, uppmaningar eller rekommendationer.  

De fem dokumenten bestod av skollagen, bibliotekslagen och språklagen, samt 

två biblioteksmanifest från IFLA och Unesco. Analysen visar lagtexterna uttrycks 

med högre auktoritet än manifesten. Det står vad som ’ska’ göras, inte ’bör’ göras. 

Det är å andra sidan lagtextens funktion. Manifesten, som är just rådgivande doku-

ment, har också en mer rådgivande ton, som markeras av verb som ’kan’ och ’bör. 

Dock har även manifesten inslag av auktoritet vilket ökar sannolikheten att de ska 

påverka biblioteksverksamheten. Samtliga bibliotek i studien, samt den svenska 

forskningsbakgrunden, hänvisar också till IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest 

respektive mångkulturella biblioteksmanifest när de ringar in sitt uppdrag och mo-

tiverar de anpassningar som gjort/bör göras för nyanlända elever. 

Jag har funnit intertextualitet mellan de fem styrdokumenten, det vill säga di-

rekta eller indirekta hänvisningar dem emellan. Det är främst i bibliotekslagen, som 

är det nyaste av de fem dokumenten, som sådana hänvisningar finns. Biblioteksla-

gen gör en direkt citering av skollagen i sin tionde paragraf, så kallad manifest in-

tertextualitet.296 Här syns hur skoldiskursen och biblioteksdiskursen gör anspråk på 

den övergripande skolbiblioteksdiskursen genom att båda kräva att alla elever ska 

ha tillgång till skolbibliotek. I bibliotekslagens femte paragraf finns intertextuella 

drag till språklagens fjortonde och femtonde paragraf, genom att uppmana biblio-

teken att för personer med annat modersmål än svenska tillgängliggöra litteratur på 

deras modersmål samt på lättläst svenska.297 Språklagen gör inte anspråk på biblio-

teksdiskursen men har likväl inverkat på den då bibliotek tillhör ’det allmänna’ som 

enligt språklagen står som ansvarigt för att den enskilde ges möjlighet att lära sig, 

                                                 
296 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s. 77. 
297 SFS 2013:801, Bibliotekslag, 5 §. 
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utveckla och använda svenska, samt utveckla och använda sitt modersmål.298 Även 

drag av det mångkulturella biblioteksmanifestet syns i bibliotekslagens femte para-

graf, då det också uppmanar biblioteken att tillgängliggöra språklig mångfald.299 

En del av skolbibliotekets uppdrag, så som det utkristalliseras i de fem styrdo-

kumenten, är att anpassa sin verksamhet för nyanlända elever utifrån deras behov. 

Endast i det mångkulturella biblioteksmanifestet omskrivs just nyanlända som en 

målgrupp som biblioteken ska prioritera och planera sin verksamhet för.300 I övriga 

styrdokument ingår kategorin ’nyanländ elev’ i subjekt som ’elever’, ’unga’, ’per-

soner med annat modersmål än svenska’, ’användare’ etc. Man kan se att eleverna 

interpelleras till att ha ett antal behov, och att biblioteken interpelleras till att möta 

dessa behov i form av olika verksamhetsanpassningar. Behoven som knyts till de 

nyanlända eleverna är tillgång litteratur på deras modersmål och lättläst svenska, 

hjälp att tillägna sig sina studier genom till exempel informationskompetens, till-

gång till biblioteket som ett demokratiskt rum. Biblioteket i sin tur förväntas enligt 

styrdokumenten att leva upp till detta. 

Det har också varit relevant att undersöka vem som framställs som ansvarig för 

att genomföra de olika anpassningar som behövs för att möta elevgruppens behov. 

För att göra det har jag använt det grammatika verktyget transitivitet och analyserat 

texterna utifrån om det finns en uttalad agent i satserna eller inte.301 Agenten var i 

de flesta fall uttalad som biblioteket, och således är biblioteket ansvarigt för att ge-

nomföra det som lagdokumenten uppmanar till och manifesten råder till. Ibland är 

agenten underförstådd i satsen, men kan ändå kopplas till biblioteket utifrån resten 

av kontexten i dokumentet. I ett fall kan dock avsaknaden av agent inte utläsas av 

kontexten, och detta kan skapa konsekvenser för skolbiblioteksverksamheten. Det 

är i skollagens och bibliotekslagens skrivelse om skolbibliotek som agent saknas.302 

Det står där att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek, men ingenstans nämns 

vem som är ansvarig för att eleverna får denna tillgång. Det definieras inte heller i 

lagparagraferna vad ett skolbibliotek är. Det som gör avsaknaden av agent proble-

matisk har bland annat med ekonomi att göra. Biblioteken i studien vittnar om att 

det behövs större ekonomiska resurser för att genomföra en utformning av verk-

samheten som passar de nyanlända elevernas behov. Bunar skriver att de nyanlän-

das rätt till utbildning måste prioriteras och att brist på resurser inte är en godtagbar 

ursäkt.303 Men vem är ansvarig för att biblioteket får de resurser som behövs? Sko-

lan? Samhället? Den manifesta intertextualiteten mellan skollagen och biblioteks-

lagen utgör snarast en rundgång, där ansvaret kan skjutas över på den andra parten 

i en oändlig cirkelrörelse. 

 

                                                 
298 SFS 2009:600, Språklag, 14–15 §. 
299 IFLA:s/Unescos mångkulturella biblioteksmanifest (2014), s. 26 f. 
300 IFLA:s/Unescos mångkulturella biblioteksmanifest (2014), s. 28. 
301 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s. 87. 
302 Se SFS 2010:800, Skollag, 2 kap. 36 §; SFS 2013:801, Bibliotekslag, 10 §. 
303 Bunar (2015), s. 29 f. 
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Frågan om hur enskilda skolbibliotek förhåller sig till styrdokumenten och 

vilka möjligheter och hinder det finns för att följa dessa har besvarats genom att 

intervjua fem bibliotekarier på fyra bibliotek om vilka anpassningar de har gjort för 

nyanlända i sin verksamhet. Fokus i analysen har varit om dessa anpassningar ligger 

i linje med styrdokumenten, samt vilka möjligheter och hinder bibliotekarierna upp-

lever i arbetet att följa policyn i styrdokumenten utifrån sina förutsättningar. 

Oavsett förutsättningar går det inte att bortse från skolbibliotekets uppdrag, så 

som det framställs i styrdokumenten. De två fallstudierna visar att man med olika 

medel kan fullgöra detta uppdrag. Målgruppen nyanlända elever ska enligt biblio-

tekslagen prioriteras, och det gör biblioteken i studien bland annat genom att till-

gängliggöra litteratur på elevernas modersmål och på lättläst svenska. Tillgången 

till mångspråkslitteratur gör också att de lever upp till språklagens krav, samt en del 

av IFLA:s/Unescos mångkulturella biblioteksmanifest. Nyanlända elever ingår 

också i den prioriterade gruppen ’barn och unga’, och genom sina olika lässats-

ningar lever biblioteken upp till 8 § i bibliotekslagen. I IFLA:s/Unescos skolbibli-

oteksmanifest uppmanas skolbiblioteken att bidra till alla elevers lärande, genom 

bland annat urval och anskaffning av resurser och genom att ge tillgång till lämpliga 

informationskällor. Bibliotekarierna i studien gav olika exempel på hur de arbetar 

för att leva upp till detta uppdrag, vilket visar att det finns olika vägar att gå utifrån 

sina förutsättningar. Det demokratiska uppdraget som framställs i både skollagen, 

bibliotekslagen och de två manifesten handlar i stort om att göra just dessa anpass-

ningar och att inkludera alla elever i verksamheten, genom både utbud och tjänster. 

En viktig del av förberedelserna för en verksamhetsutveckling som riktar sig 

mot nyanlända elever är att ta reda på mer om målgruppen. Både fallstudier och 

forskningsbakgrund poängterar att det handlar om en heterogen grupp, och därför 

är det viktigt att göra språk- och behovsinventeringar.304 Caidi och Allard har en 

viktig poäng när de skriver att en påtvingad homogenitet på gruppen kan skapa en 

ökad känsla av alienering och utanförskap.305 Att bara utgå från de behov som styr-

dokumenten interpellerar gruppen till att ha, är att påtvinga gruppen homogenitet. 

Utifrån min tredje frågeställning kom jag också fram till att eleverna har fler och 

mer skiftande behov än de som styrdokumenten tillskriver dem. Caidi och Allard 

menar att för att resurser och tjänster ska bli så relevanta som möjligt för gruppen 

behöver informationen göras begriplig, och det är bra om målgruppen inkluderas i 

processen och utbildas i de digitala verktyg som kan behövas för att ta del av vissa 

resurser eller information.306 Inventeringen är en form av inkludering, även om fler 

inkluderande aktiviteter kan göras. Eftersom elevunderlaget i en skola ändras från 

år till år rekommenderar jag att denna inventering görs i början av varje läsår.  

                                                 
304 Se Gustafsson Chen (2011), s. 22; Elbeshausen & Skov (2014), s. 138; Caidi & Allard (2005), s. 320; 

Lucassi (2014), ingen sidnumrering. 
305 Caidi & Allard (2005), s. 311. 
306 Caidi & Allard (2005), s. 314 f, 320. 
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En SWOT-analys gjordes utifrån de två fallstudierna för att undersöka vilka 

yttre möjligheter och hinder, samt vilka inte styrkor och svagheter, som kan påverka 

arbetet att utforma sin verksamhet för nyanlända. De fyra biblioteken i studien vi-

sade liknande egenskaper, och de hade mött liknande hot/hinder. De hinder som 

lyftes av bibliotekarierna, så som begränsad budget eller bristande språkkunskaper 

som förvårar urval, inköp och hantering, har också nämnts i kapitlet Tidigare forsk-

ning.307 I SWOT-analysen fann jag att bibliotekens interna styrkor var: befintlig 

kunskap och urval/inköp; fungerande samarbeten inom skolan; modersmålslärar-

nas/elevernas språkkunskaper; samt befintligt bestånd och resurser. Med hjälp av 

sina inre styrkor kunde bibliotekarierna råda bot på egna svagheter som bristande 

språkkunskaper. Yttre möjligheter som biblioteken använt sig av för att avhjälpa 

inre svagheter som begränsad budget och yttre hot som dyr mångspråkslitteratur 

var att samarbeta externt; dela bestånd med andra bibliotek för att minska inköps-

kostnader; söka bidrag och stipendier för satsning på mångspråkslitteratur. Mitt för-

slag var också att bibliotek som har problem med upphandlingsavtal och sina leve-

rantörer utnyttjar kraften i externa samarbeten och går samman för att påverka av-

talen och leverantörerna i de fall de inte lever upp till förväntningarna. 

Många skolbibliotek står idag inför att påbörja en verksamhetsutveckling som 

uppfyller uppdraget i styrdokumenten. Det kanske inte verkar helt lätt, och inter-

vjuerna vittnar också om att det finns vissa hinder att ta sig över. Det är dock inte 

oöverkomliga hinder. Under båda intervjuerna fick jag höra att ”det inte handlar om 

raketforskning”, vilket kanske kan kännas lugnande för de som är i startgroparna. 

I den tredje frågeställningen sattes fokus på de nyanlända elevernas perspektiv 

genom att undersöka vilka behov de själva uttryckte och huruvida policy och prak-

tik mötte dessa behov. För att besvara frågan gjordes två intervjuer samt 26 enkäter 

med nyanlända elever på en gymnasieskola som vid tiden för intervjun hade ett 

skolbibliotek som inte gjort några anpassningar för den specifika användargruppen, 

mer än fåtalet lättlästa böcker. Jag ville utifrån detta val av elever se vad de sakande 

i eller önskade sig av sitt skolbibliotek för att på så sätt ringa in deras behov. 

När nyanlända som grupp interpelleras till att ha ett visst informationsbehov 

eller ett behov av litteratur på sitt modersmål och på lättläst svenska, visar den här 

studien att det leder till att biblioteksverksamheten anpassas efter dessa antagna be-

hov. Man behöver tänka på att det här kan råda en konflikt med enskilda individer 

i gruppen. Som subjekt är eleverna också fragmenterade, de positioneras inte bara 

på en plats i en diskurs. En individ kan samtidigt som hen är ’nyanländ’ också vara 

’pojke’, ’son’, ’tonåring’, ’musikintresserad’ etc. vilket gör att det också finns unika 

informationsbehov hos varje individ inom gruppen. 

I analysen av enkäter och intervjuer har jag kunnat urskilja fem övergripande 

behov i elevgruppen: modersmålsrelaterade behov, språkutvecklande behov, in-

formationsbehov, studierelaterade behov samt behov utifrån personliga intressen. 

                                                 
307 Se Gustafsson Chen (2011) och Lucassi (2014). 
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Jag har sedan undersökt i vilken mån policy och praktik täcker behoven. De behov 

eleverna tillskrivs i styrdokumenten – som modersmålslitteratur, litteratur på lättläst 

svenska, studiestöd/kompletterande material till läromedel och undervisning – 

stämmer överens med de behov eleverna också uttrycker i enkäter och intervjuer, 

med viss variation. Några av elevernas behov får dock inte stöd i styrdokumenten 

– som informationsbehovet (att veta hur bibliotek fungerar) och specifika önskemål 

om tjänster, som språkkafé (språkutvecklande behov) och läxhjälp (studierelaterat 

behov) – vilket också leder till att verksamheten, som följer policyn i första hand, 

inte gör vissa av de anpassningar som eleverna behöver. Biblioteken måste komma 

ihåg att det handlar om individer med både enskilda och för gruppen gemensamma 

behov. Därför är det så viktigt att göra den inventering som jag nämnde ovan. 

Analysen visar också tendenser till att elevernas bakgrund, som ursprungsland, 

tidigare skolgång och biblioteksverksamhet, påverkar deras behov. Men det empi-

riska underlaget är för litet för att kunna dra några generella slutsatser.  

I enkäterna svarar alla elever att de besöker skolbiblioteket, på en skala från 

”färre än en gång i veckan” till ”3–5 gånger i veckan”. I intervjuerna framstår Eshan 

och Ali också som ganska frekventa besökare på folkbibliotek. Även om underlaget 

även här är för litet för att dra generella slutsatser säger det något om användargrup-

pen som man inte kan blunda för. Det handlar om individer som både har uttryckliga 

behov av skolbibliotek och som också söker sig dit, vilket gör anpassningar i verk-

samheten för denna användargrupp högst relevant och motiverad. Dessutom visade 

analysen av styrdokumenten att gruppen ska prioriteras. Forskningsbakgrunden ta-

lar också sitt tydliga språk gällande anpassningar för nyanlända. Till exempel visar 

senaste PISA-undersökningen och Bunar i sin antologi att barn som invandrat till 

Sverige hamnar efter i undervisningen i svensk skola.308 Kleijnen et al. visar i två 

studier hur viktig läsning är för immigrerade barn för att de inte ska halka efter i en 

ojämlik studiesituation, och där kan biblioteket spela en betydande roll.309 I två 

norska studier framstår biblioteket som en ypperlig plats för att skapa integration 

genom att vara en trygg mötesplats som immigranterna känner förtroende för.310 

Den sista forskningsfrågan handlade om på vilka sätt policy och praktik kunde 

sägas leda till eller lägga grunden för integration. Frågan om integration har varit 

närvarande i analysen av samtliga frågeställningar. I slutet av resultatdelen sam-

manställdes mina slutsatser, och med hjälp av Diaz integrationsmodell försökte jag 

översätta hans instrument till en skolbibliotekskontext för att se hur man kan mäta 

integration. De dimensioner av integration som har använts i analysen är den kom-

munikativa dimensionen, den sociala dimensionen samt meso-dimensionen.311  

Jag föreslår utifrån Diaz modell att den kommunikativa dimensionen mäts dels 

utifrån elevernas tillgång till olika medier, och på vilka språknivåer. Dels utifrån i 

                                                 
308 PISA 2015 (2016), s. 30–33; Bunar (2015), s. 9 f. 
309 Kleijnen, Huysmans, Ligovet, et al. (2015a) passim; Kleijnen, Huysmans, Elbers (2015b), passim. 
310 Se Vårheim (2014); Audunson, Essmat & Aabø (2011). 
311 Se Diaz (1996), s. 75, 86 f. 



 88 

vilken utsträckning eleverna ges möjligheter att ta del av information som rör dem, 

skolbiblioteket och deras skolgång. Resultatet visar att styrdokument och verksam-

het (utifrån fallbeskrivningarna) lägger en god grund för den kommunikativa integ-

rationen genom att tillgängliggöra olika typer av medier och information som kan 

leda till ökad språklig förmåga hos eleverna samt underlätta för dem att ta del av 

information och beslut som rör dem. 

Den sociala dimensionen kan enligt mitt förslag mätas utifrån antal sociala kon-

takter som tas mellan nyanlända och svenska elever eller bibliotekarien i biblioteks-

miljön, och om kontakten tas i en formell eller informell situation. Eleverna i denna 

studie uttryckte behov av att få tala svenska mer, gärna i form av språkkafé i skol-

biblioteket. Analysen av styrdokument och verksamhet utifrån integration visar 

dock att sådan typ av verksamhet inte har något uttalat stöd. Min slutsats är att 

skolbiblioteket har stor potential att skapa social integration, vilket dock inte görs i 

större utsträckning i fallstudierna. Genom att skapa formella situationer där nyan-

lända och svenska elever möts för att samtala i bibliotekskontext kan den sociala 

integrationen öka. Sådana formella situationer kan vara språkkafé, som eleverna 

föreslår, eller boksamlat utifrån läsupplevelse av textlösa böcker, som jag föreslår 

på s. 81 i uppsatsen. Det viktigaste i en sådan formell social situation är att mötet 

har ett syfte och att båda parter ser fördelar med mötet. 

Slutligen har jag analyserat på vilket sätt policy och praktik kan sägas leda till 

integration i meso-dimensionen. Här har fokus varit att se hur de resurser som ele-

verna får tillgång till via skolbiblioteken kan leda till samverkan och samexistens 

med andra elevgrupper i bibliotekskontexten. Resultatet visar att resurserna till stor 

del är av kommunikativ art. De finns tillgängliga i biblioteksmiljön och de nyan-

lända eleverna behöver således inte hänvisas någon annan stans för att ta del av 

resurser som är specifikt anpassade för dem. Detta tolkar jag som samexistens, att 

alla elever delar på samma yta och hittar det de behöver där. Men däremot leder 

inte dessa resurser automatiskt till samverkan med andra elevgrupper. Detta hänger 

ihop med den bristande sociala integrationen. Det behövs ingen social kontakt för 

att ta del av skolbibliotekets resurser. För att uppnå samverkan behövs sådana for-

mella sociala möten som föreslagits ovan. 

Förslag till implementering 

Inventera – samarbeta – inkludera. Det är ledorden som jag utläser i det empiriska 

materialet när det kommer till att utforma en skolbiblioteksverksamhet för nyan-

lända elever. Det behöver göras en behovs- och språkinventering i början av varje 

läsår. Språkinventeringen bör inkludera alla nya elever på skolan, inte bara de ny-

anlända, eftersom mångspråkslitteratur gynnar alla flerspråkiga elever. En sådan 

inventering gör att fokus läggs på rätt behov, inte enbart på behov som enligt styr-
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dokumenten antas finnas i elevgruppen. Samarbete var ett råd som samtliga biblio-

tekarier i fallstudierna gav till de bibliotek som står inför att starta en verksamhets-

utveckling av detta slag. SWOT-analysen visar också att både interna och externa 

samarbeten kan avhjälpa svagheter man har in organisationen och avvärja yttre hin-

der som man möter i utvecklingsprocessen. Inkludering av eleverna i processen är 

viktig för att inte riskera att förbise deras behov i verksamheten. 

SWOT-modellen kan med fördel användas i inledningsstadiet av en verksam-

hetsutveckling, eller efter genomfört projekt för att analysera dess utfall och upp-

täcka eventuella svagheter eller hot som man kan bemöta. I uppsatsens metodavsnitt 

samt i själva SWOT-analysen förklaras hur modellen fungerar.  

Fokus på den sociala dimensionen av integration är enligt analysen en svag 

punkt i såväl styrdokumenten som  skolbiblioteksverksamheten. Den kommunika-

tiva integrationen verkar redan fungera bra. Men eleverna saknar sociala kontak-

ter/samverkan med de svenska eleverna. Här behöver skolbiblioteken tänka igenom 

hur de kan göra för att möta sådana behov som finns i elevgruppen, men som inte 

uttrycks i klartext i styrdokumenten. 

Förslag till vidare forskning 

Ett första förslag till vidare forskning bygger på idén om att ge mina resultat mer 

tyngd genom att undersöka om de fem övergripande behov jag funnit i elevgruppen 

även stämmer på ett större antal nyanlända elever. Det vore intressant och viktigt 

ur skolbibliotekssynpunkt att också utifrån elevernas perspektiv ha goda grunder 

för de anpassningar de gör i verksamheten. Visserligen visar studien att flera av 

elevernas behov får stöd i styrdokumenten, men inte alla, och därför är det viktigt 

att också lyssna till elevernas röst, annars missar man behov som de har. 

Om en större studie görs med fokus på de nyanlända elevernas behov skulle 

också olika mönster inom gruppen kunna undersökas. Det är det empiriska materi-

alet i uppsatsen för litet för att göra. En framtida studie skulle kunna pröva om och 

hur behoven påverkas av faktorer som kön, ursprungsland, tidigare skolgång, tidi-

gare bibliotekserfarenhet, ålder, valt gymnasieprogram etc. Eftersom det rör sig om 

en heterogen grupp vore de användbart att veta om olika subgrupper har mer likande 

behov, för att kunna profilera sin verksamhetsutformning än mer utifrån elevun-

derlaget i respektive skolbibliotek. 

Ytterligare möjligheter att bygga på denna studie är att inkludera skolbiblio-

teksplaner och i dem undersöka tolkning av uppdrag och implementering av an-

passningar för nyanlända. 

Ett lärarperspektiv skulle kunna tillföra en viktig dimension, med tanke på hur 

viktigt samarbetet med modersmålslärare och språkintroduktionslärare anses vara 

av bibliotekarierna i min studie. 
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Sammanfattning 

I den här masteruppsatsen inom biblioteks- och informationsvetenskap har jag un-

dersökt hur skolbibliotek kan utforma sin verksamhet efter de behov som finns hos 

nyanlända elever. Utifrån detta övergripande syfte har fyra forskningsfrågor varit 

centrala: hur styrdokument för skolbibliotek ser ut gällande mottagande av nyan-

lända elever; hur enskilda skolbibliotek förhåller sig till styrdokumenten och vilka 

möjligheter/hinder de finns att följa dessa; vilka behov eleverna själva uttrycker 

gällande skolbibliotek och i vilken mån policy och praktik bidrar till att täcka dessa 

behov; samt om styrdokument och skolbibliotekets verksamhet kan sägas leda till 

integration och i så fall på vilket sätt. 

Det teoretiska ramverket har utgjorts av teori och koncept från integrationsteori, 

diskursanalys samt SWOT-analys. Metoderna för datainsamling har varit kvalita-

tiva intervjuer med fem bibliotekarier på fyra olika skolbibliotek, två kvalitativa 

intervjuer med, och 26 enkäter till, nyanlända elever, samt observation av anpass-

ningar i skolbiblioteksrummet. De styrdokument som valdes ut för analys var bib-

liotekslagen, skollagen, språklagen samt IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest 

respektive mångkulturella biblioteksmanifest. 

Resultatet visar att styrdokumenten uppmanar skolbiblioteken att utforma sin 

verksamhet efter de nyanlända elevernas behov. De tillskriver, interpellerar, ele-

verna behov av mångspråkslitteratur, litteratur på lättläst svenska och stöd i inform-

ationsinhämtning.  

Skolbiblioteken i studien anpassar sin verksamhet efter de behov som tillskrivs 

eleverna i styrdokumenten. I arbetet att utforma sin verksamhet efter de nyanlända 

eleverna vittnar bibliotekarierna om att de stött på några hinder, som bristande 

språkkunskaper och begränsad budget. SWOT-analysen visar att sådana hinder kan 

avhjälpas med exempelvis stöd av lärarnas och elevernas språkkunskaper och ex-

terna samarbeten med andra bibliotek som sprider ut inköpskostnaderna. 

Eleverna i studien uttrycker de behov som de tillskrivs, men också andra behov, 

som ännu inte har uttryckligt stöd i policyn och därför inte heller syns i skolbiblio-

teksverksamheten. En av slutsatserna utifrån detta resultat är att biblioteken behö-

ver lyssna även till elevernas röster, och göra behovs- och språkinventeringar i bör-

jan av varje läsår för att vara säkra på att de möter just sina elevers behov. 

Slutligen visar analysen av policy och praktik att de lägger en god grund för 

kommunikativ integration, genom att tillgängliggöra medier och resurser som kan 

öka elevernas språkliga förmåga samt underlätta att de kan tillgodogöra sig relevant 

information och beslut som rör dem. Däremot skulle skolbibliotek kunna göra mer 

för den sociala integrationen, genom att skapa formella sociala möten mellan nyan-

lända och svenska elever. Det skulle också vara en anpassning utifrån elevernas 

önskemål; både enkäter och intervjuer visar att de önskar tjänster som språkkafé. 
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Bilaga 1: elevenkät 

Observera att svarsraderna ha tagits bort på grund av utrymmesskäl. 

 

Mitt drömbibliotek i skolan 
Genom att fylla i den här enkäten hjälper du mig, Camilla Larsson, i arbetet med min uppsats. Jag 

studerar till bibliotekarie på Uppsala universitet. Uppsatsen handlar om hur skolbibliotek kan an-

passa sin verksamhet till nyanlända elever. En av mina frågor är hur ni elever ser på skolbibliotek 

och vilka önskemål ni har för ett bra skolbibliotek som möter era behov.  

 

Ni kommer att vara anonyma i uppsatsen. Jag kommer att använda era svar till att svara på min 

forskningsfråga. Det är frivilligt att delta i enkäten, men det är till stor hjälp för mig om ni deltar. 

 

Vecka 11 kommer jag att besöka era klasser. Då kommer jag att fråga om det finns några av er som 

dessutom vill hjälpa mig genom att delta i en intervju. Ni får gärna delta i intervjun som en grupp 

om ni vill. Max tre personer per grupp. 

Vänliga hälsningar 

Camilla Larsson 

*Obligatorisk fråga 

 

Ålder * 
 

Ditt svar: _____________________ 

 

Kön * 
 Pojke 

 Flicka 

 Vill ej ange kön 

 

Vilket land har du växt upp i? * 
 

 

Hur länge har du bott i Sverige? * 
 

 

Vilka är dina erfarenheter av bibliotek innan du kom till Sverige? * 

Försök att förklara om du t.ex. har haft ett skolbibliotek förut och om eleverna fick använda det. Om du aldrig har varit i ett 

bibliotek innan du kom till Sverige så skriver du det. Frågan handlar om bibliotek i allmänhet, inte bara skolbibliotek. 
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Hur ofta besöker du skolbibliotek på din skola? * 
 3–5 gånger i veckan 

 1–2 gånger i veckan 

 Ibland, men mer sällan än i förslagen ovan. 

 Aldrig 

Övrigt: _______________________________________________ 

 

Vad tycker du är bra med ditt skolbibliotek? Motivera. * 

Försök räkna upp saker som du tycker är bra. T.ex. sittplatser, att det är tyst, att det finns ordböcker. Vad som helst som har 

med biblioteket att göra. Försök förklara varför det är bra. T.ex. "det är bra att det är tyst för då kan jag koncentrera mig på 

mina läxor." 

 
 

Ge exempel på vad du önskar fanns i skolbiblioteket. Det kan gälla både dina studier 

och fritid. * 

Räkna upp saker som du önskar fanns i biblioteket. T.ex. fler tidningar om sport, personal som kan mitt modersmål, böcker 

om kemi som jag förstår. 

 

 

Försök förklara varför du behöver det som du tycker saknas i skolbiblioteket. * 

Här berättar du varför du skulle vilja ha det som du räknade upp i frågan ovan. T.ex. "Jag önskar mig en mer lättläst bok om 

kemi i biblioteket för att..." 

 
 

 

 

Tack för din hjälp! 


