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1. Inledning 

Det stora intresset för forskare inom Bibliotek– och informationsvetenskap 
ligger inte i att undersöka samhälleliga orsaker till hur folkbiblioteken ser ut 
idag, utan intresset är mer fokuserat på den informationsvetenskapliga sfären, 
där man försöker förstå individens tankar och känslor som infinner sig vid 
informationssökning. Diskussioner rörande vikten av att biblioteket ska 
fungera som en mötesplats för alla har blivit mer uppmärksammad de senaste 
åren, tillika bibliotekens roll som välfärdsinstitution. Med dessa uppgifter ingår 
spridande av kunskap, utbildning, demokrati och delaktighet. Den grupp i 
samhället som uppmärksammas allt mer är barn och ungdomar med utländsk 
bakgrund. Huvudsyftet med denna studie är att belysa folkbibliotekens roll för 
språkutveckling, flerspråkighet och bevarande av modersmål för barn med 
utländsk bakgrund, varför jag valt att grunda de teoretiska utgångspunkterna i 
språkvetenskapen. Jag har tidigare studerat språk på högskolenivå och då även 
studier i tvåspråkighet, varför valet av teoretisk utgångspunkt föll sig naturligt. 
Resultaten av studien kommer därför att analyseras med tyngdpunkten utifrån 
ett språkvetenskapligt perspektiv. Detta kommer att visa hur biblioteken kan 
arbeta aktivt för att främja språkutveckling hos barn samt ge en god inblick i 
och förklaring till barns språkutveckling och uppkomsten av tvåspråkighet. 

1.1 Syfte  
Undersökningen har som syfte att belysa folkbibliotekens arbete med 
språkutveckling och tvåspråkighet för barn med utländsk härkomst, bosatta i 
Sverige. Att kunna uttrycka sig i tal och skrift är ett behov alla människor har. 
Många av de barn med utländsk härkomst som bor i Sverige blir ofta 
tvåspråkiga i samband med att de lär sig svenska språket. För att behålla och 
utveckla sitt modersmål krävs det att barnet har tillgång till litteratur som 
möjliggör detta. Jag tror att folkbiblioteket spelar en viktig roll för distribution 
och tillgängliggörande av sådan litteratur, eftersom folkbiblioteken ska fungera 
som en offentlig mötesplats för alla. Därför vill jag undersöka hur 
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folkbiblioteken arbetar med sådana frågor, om och hur nya språk tas in på 
biblioteket på grund av migration. Professor Pertti Vakkari 
(Informationsförsörjningen och informationsvetenskapen I: Introduktion till 
informationsvetenskap:2002) från universitetet i Tammerfors, Finland, talar om 
bibliotek som en informationsförsörjande organisation eller system och menar 
att grunduppgiften för ett bibliotek är att ställa viktig och nödvändig 
information till användarnas förfogande (2000:13-15). Vakkari förklarar denna 
informationsförmedlingsprocess enligt följande: 

En central princip i systemtänkandet är att det betjänade systemets essentiella egenskaper 
kan utformas endast om man på förhand tar hänsyn till egenskaperna hos de system som 
ska betjänas. Det betjänade systemets särdrag samt föreställningen om det dikterar 
villkoren för vad som kan betraktas som service. Innan ett enda system som erbjuder 
aktörerna kunskapsmässigt stöd kan konstrueras bör man ha en klar uppfattning om å ena 
sidan den verksamhet som ska stödas, å andra sidan den information som är relevant för 
verksamheten (Vakkari 2000:14-15). 

 

Vidare skriver Vakkari att folkbibliotekets uppgift är att tillmötesgå 
kommuninvånarnas behov av bildning och rekreation (2000:16). Även om 
informationsförmedlingsprocessen inom biblioteket ser likadan ut i teorin, 
skiljer den sig alltså åt i praktiken, beroende på vilken information som 
efterfrågas av kommunen samt vilken information som är relevant för 
biblioteksanvändarna. Detta talar för att jag kommer att finna skillnader mellan 
olika folkbiblioteks bokbestånd och förhållningssätt rörande språkutveckling 
och tvåspråkighet. Vilka de skillnaderna är, får undersökningen påvisa. Denna 
undersökning kommer också att diskutera bibliotekariers förhållningssätt till 
litteratur på andra språk än svenska. Termerna kultur, invandrare, 
tvåspråkighet och modersmål kommer också att diskuteras och förklaras 
närmare eftersom termerna är ständigt återkommande i konsulterade texter och 
kan tolkas på många olika sätt.   

1.1.2 Frågeställningar 
- Hur arbetar folkbiblioteken för att främja språkutveckling hos barn med 

anknytning till annat språk än svenska? 

- Vilka samarbetspartners finns för att köpa in och sprida barnlitteratur 
på andra språk än svenska? 
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1.2 Urval och avgränsningar 

För att få en bra översikt av folkbibliotekens arbetssätt för språkutveckling och 
bevarande av modersmål har jag valt att använda mig av enkäter i min studie. 
Dessa skickades ut till folkbibliotek. Endast en enkät skickades till respektive 
bibliotek då jag anser att det räcker med svar från berörd områdesansvarig 
bibliotekarie. För urvalet av biblioteken har jag använt mig av Statistiska 
centralbyråns statistik (SCB) över folkmängd per kommun i Sverige. Kriteriet 
för varje vald kommun är att befolkningen ska uppgå till minst 70 000 
personer. Detta val grundar sig på min egen föreställning att det finns bättre 
förutsättningar och underlag för ett aktivt arbete med ovan nämnda frågor i 
större städer jämfört med i de mindre. I tabellen från SCB finns det 32 
kommuner i Sverige som uppfyller urvalskriteriet för denna studie. Valet av 
begränsning till barnlitteratur inom folkbiblioteken är gjort med tanke på att 
språkutveckling är något som berör barnen redan från födseln. Då förskolan är 
en viktig institution för lärande under barns uppväxt, kommer jag också att titta 
på hur ett samarbete mellan bibliotek och förskola kan se ut.  
 

1.3 Definition av termer och förkortningar 
Följande termer är ständigt återkommande i de texter jag konsulterat varför jag 
valt att klargöra dess definition.  
 
Tvåspråkighet och modersmål: 
Vad är tvåspråkighet? Hur definierar man termen modersmål? Inom den 
språkvetenskapliga sfären, har dessa termer tolkats på olika sätt. För att få en 
definition på termen modersmål som är allmänt accepterad, har jag valt att 
använda Nationalencyklopedins förklaring: 

Modersmål, det språk som barn lär sig först (förstaspråk). Modersmålet är det redskap 
som barn lär sig utnyttja begrepp och koda sin omvärld. I tvåspråkiga familjer kan barn 
tillägna sig två olika modersmål samtidigt. Sedan 1998 är inom det svenska skolväsendet 
modersmål benämning på språk, annat än svenska, som utgör ett levande inslag i en elevs 
hemmiljö (www.ne.se). 

Inom språkvetenskapen finns det många olika sorters tvåspråkighet eftersom 
forskare är oense om när ett barn kan tolkas som att vara tvåspråkig. Återigen 
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har jag vänt mig till Nationalencyklopedin där följande förklaring för begreppet 
tvåspråkig finns: 

Tvåspråkig: person som behärskar två språk (nästan) till fulländning så att 
båda kan betraktas som vederbörandes modersmål.(www.ne.se). 
 

 
Vissa termer kommer inte att presenteras här utan som fotnoter eller redogöras 
för direkt i texten, allt för att tydliggöra undersökningens resonemang och 
resultat.  

1.4 Disposition 
 
I kapitel ett presenterades uppsatsen, syfte och de frågeställningar som 
behandlas i studien. En redogörelse för urvalskriterier och avgränsningar 
gjordes också samt definition av begrepp som används i uppsatsen. Kapitel två 
behandlar teoretiska utgångspunkter och i kapitel tre beskrivs val av metod och 
tillvägagångssätt. I kapitel fyra följer en presentation av tidigare forskning, i 
form av uppsatser som behandlar liknande ämnen. I kapitel fem presenteras 
befintliga styrdokument för folkbiblioteken samt institutioner som är viktiga 
för bibliotekens arbete rörande barn- och ungdomslitteratur på utländska språk.  
I kapitel sex följer en redogörelse av enkätsvaren. Dessa enkätsvar analyseras 
och diskuteras sedan i kapitel sju. Kapitel åtta är en sammanfattning av studien 
samt framtidsutsikter.  

Närmast följer kapitel två som syftar till att ge en inblick i barns 
språkutveckling och tvåspråkighet och redogör också kort för historiken om 
arbete och attityder som gjorts respektive funnits i Sverige om barns 
språkutveckling.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Kapitlet presenterar den litteratur om den forskning avseende barns 
språkutveckling och tvåspråkighet som har gjorts genom tiderna. Jag är 
medveten om att urvalet av litteratur inte täcker hela forskningsområdet kring 
barns språkutveckling vilket inte heller var syftet med uppsatsen. Jag anser 
dock att urvalet räcker för att ge en inblick i de övergripande faktorerna som 
rör barns språkutveckling och tvåspråkighet. Jag har koncentrerat forskningen 
till den information som är aktuellt för en bibliotekarie att ta del av. Med 
kunskap om barns språkutveckling kan bibliotekarierna kanske finna nya sätt 
att skapa tjänster och resurser som tillgodoser de behov som finns för att främja 
barns språkutveckling och tvåspråkighet. 
  

2.1 Historik för arbete med tvåspråkighet i Sverige 
I boken Tvåspråkighet med förhinder (1996) delar Kenneth Hyltenstam upp 
utvecklingen inom utbildningssektorn i tre perioder: 

 
1. Assimilationsperioden fram till mitten av 70-talet 
2. Hemspråksperioden från mitten av 70-talet 
3. Glöm-inte-svenskan-perioden som vi är inne i nu 
 
Lenore Arnberg (Invandrarbarn i förskolan- den svenska modellen, I 

Hyltenstam, 1996) ifrågasätter om samhället egentligen har satsat på 

tvåspråkighet även om det är det officiella målet när det gäller barn med 

utländsk bakgrund. Arnberg anser precis som Hyltenstam, att man växlat 

mellan perioder då svenska språket betonats och perioder då modersmålet har 

framhållits (Arnberg 1996:187). Vidare skriver Arnberg att det under 

”assimilationsfasen” fanns en osäkerhet i många kommuner angående hur 

förskolan egentligen skulle organiseras för barn med utländsk bakgrund.  År 

1971 påbörjade Socialstyrelsen en försöksverksamhet för att ”inom förskolans 
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ram finna organisatoriska och pedagogiska modeller som kunde tillgodose 

invandrarbarnens behov”(1996:188). År 1977 trädde den första 

hemspråksreformen i kraft som då bara gällde sexåringar. Enligt Arnberg var 

det många språkforskare som opponerade sig mot detta. De ansåg att det var 

alldeles för sent att ge hemspråksstöd först vid denna ålder. Trots ytterligare 

forskning och nya rön, dröjde det fram till 1989 innan riksdagen beslutade att 

statsbidraget för hemspråksstöd i förskolan skulle omfatta alla barn i åldern 0-6 

år. Enligt Arnberg integreras bidraget för ”invandrar- och flyktingbarn” 

numera i det generella statsbidraget som kommunerna får ta del av sedan 1993 

(1996:189-190). 

2.2 Språkets betydelse för socialisationsprocessen 
I boken Språk, kultur och social identitet, av Seija Wellros (1998) pratar 
Wellros om språkets betydelse för socialisationen. Enligt Wellros är 
socialisation en samlad beteckning för den process varigenom man integrerar 
ett barn i den mänskliga gemenskapen, och består av överföring av värden, 
normer, föreställningar och handlingsmönster (Wellros 1998:17). Wellros 
menar att språket är ett viktigt hjälpmedel i denna process eftersom ”attityder 
bildas och formas om parallellt med språkinlärningen. När man som barn hör 
ett ord, hör man också tonfallet och betoningen av ordet”(Wellros 1998:29).   
Roger Säljö (2005) framhåller två olika stadier av socialisation: primär 
socialisation och sekundär socialisation.  

Enligt Säljö är det den primära socialisationen som sker i familjen och 
vänkretsen som präglar oss som individer på djupet. Säljö menar att det är i 
familjemiljöer som vi lär oss vårt första (ibland även andra) språk och att det är 
i familjemiljöer som barn blir bekanta med ”regler för socialt samspel och allt 
annat som vi måste behärska för att kunna fungera som samhällsmedborgare” 
(2005:14). Den sekundära socialisationen är enligt Säljö den tid som barnet 
tillbringar i förskola och skola. Säljö menar att den sekundära socialisationen 
har fått en allt större betydelse för individens lärande och utveckling (Säljö 
2005).  

Även  Tove Skutnabb- Kangas (1986), skriver om språkets betydelse 
för människan i boken Minoritet, språk och rasism. Skutnabb- Kangas menar 
att språket är viktigt då det fungerar som en länk mellan människor: ”Genom 
språket får vi kulturarvet från gångna generationer, och genom språket för vi 
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det vidare till våra och andras barn. Och genom språket organiserar vi våra liv” 
(1986:13). Hon talar också om assimilation: ”Det innebär att invandraren1 
accepterar den nya kulturens normer och värderingar till den grad, att det 
innebär ett känslomässigt förkastande av den gamla kulturens normer och 
värderingar” (1986:187). 

 Som jag på sidan 44 kommer att diskutera anser jag att Skutnabb-
Kangas syn är förlegad. I det dagliga livet bland barn i flerspråkiga miljöer 
blandas olika språk och kulturer. Det är viktigt att komma ihåg för 
fortsättningen av uppsatsen, eftersom både språk och kultur definieras av 
bibliotekarierna och inte av de barn och ungdomar som ska använda sig av 
biblioteket.  

2.3 Språkutveckling och tvåspråkighet 
Skutnabb-Kangas (1986) beskriver en teori om hur ett barn blir tvåspråkigt. 
Hon delar in språket i det hon kallar ytflyt och tankeverktyg som ska 
representera två olika sidor av språkförmågan. Ytflyt definieras som ”förmågan 
att kunna tala ett språk flytande, med äkta accent, om konkreta vanliga 
vardagssaker, i situationer som inte är intellektuellt krävande och där man får 
hjälp av kontextuella ledtrådar (kan se, peka, förstå av sammanhanget osv). 
Tankeverktyg definieras som ”förmågan att kunna använda språket som 
verktyg för tanken vid problemlösning i intellektuellt krävande 
avkontextualiserade situationer (situationer där det är endast språket som bär 
budskapet)” (1986:61).  
       Skutnabb-Kangas menar att man kan mäta ytflyt och tankeverktyg genom 
att utföra tester som avgör barnets språkliga färdigheter. Ytflyt mäter man 
                                                 

1Person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid, enligt 
folkbokföringen i Sverige minst ett år. Begreppet invandrare förekommer inte i 
utlänningslagen. Det är opreciserat, varför det inte går att uttala sig om antalet invandrare 
utan att ange om man avser personer som är utländska medborgare, utrikes födda eller 
medlemmar av andra generationen inflyttade (dvs. personer som själva är födda i Sverige 
men med minst en utrikes född förälder) (www.ne.se).  Enligt lagförslag från en 
arbetsgrupp i regeringen ska man istället benämna dessa personer: personer med utländsk 
bakgrund. (www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____2542.asp). Denna 
benämning kommer således att användas i denna undersökning. Termen invandrare 
återkommer bara när refererade författare eller bibliotekarier väljer att använda termen för 
beskrivning av personer med utländsk bakgrund.  
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genom att se om barnet kan sätta ihop ord till meningar så att barnet kan 
uttrycka de flesta av sina vardagsbehov. Även genom observation kan man se 
hur barnet klarar sig i trygga vardagssituationer ”där barnet talar med personer 
som barnet känner, både lekkamrater och vuxna” (1986:62). Tankeverktyg kan 
mätas till exempel genom tester som visar barnets färdigheter i problemlösning 
med enbart språkets hjälp samt att förstå långa och invecklade meningar. 
Skutnabb-Kangas förklarar utvecklingen av ytflyt och tankeverktyg hos 
enspråkiga respektive tvåspråkiga barn med hjälp av nedanstående tabell som 
visar ytflytets och tankeverktygets utvecklingskurvor. Den horisontala axeln 
visar barnets ålder och den vertikala axeln visar utvecklingen. Skutnabb-
Kangas menar att ytflytet utvecklas snabbt och att ett normalt friskt barn kan 
uttala de flesta ljuden i sitt modersmål redan vid 4–5 års ålder (1986:63- 64). 

 

Enspråkigt barn 

Utveckling av ytflyt (YF) Utveckling av tankeverktyg (TV)
  

 
 
 
 
 
 

Ålder          5     10     15    20         5      10    15    20 
 

Källa:Skutnabb-Kangas 1986:64 

Av tabellen framgår att tankeverktygsdelen av språket utvecklas betydligt 
långsammare. Skutnabb-Kangas menar att tankeverktygsdelen följer den 
allmänna intellektuella utvecklingen och att det är först vid 15-16 års ålder som 
barnet börjar närma sig vuxennivå (Skutnabb-kangas 1986).  För ett 
tvåspråkigt barn ser språkutvecklingen ut som för ett enspråkigt barn upp till 4-
5 årsåldern då barnet kommer i kontakt med den svenska förskolan. Detta 
förklaras genom ett exempel med ett finskspråkigt barn med finsktalande 
föräldrar, bosatta i Sverige. Föräldrarna talar enbart finska med barnet men då 
det inte finns någon finskspråkig förskola på orten där de bor, placeras barnet i 
en svensk förskola. Efter en period då barnet inte sagt någonting i förskolan, 
börjar barnet att använda det svenska språket mer och mer. Vidare menar 
Skutnabb-Kangas att det är allmänt känt blad forskare i språkutveckling att 
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barn som börjar med det andra språket kring fyra-fem årsåldern ”lär sig 
behärska ytflytet på det språket på en tid som varierar mellan ½-2 år 
”(Skutnabb-Kangas 1986:66-67). Även tankeverktygsutvecklingen på det 
andra språket (som i detta exempel är svenska), går snabbare för barnet än 
motsvarande utveckling på modersmålet. Samtidigt har det tvåspråkiga barnet 
mer att ta igen här, då kamraterna som har svenska som modersmål också de 
utvecklas i snabb takt. Enligt kanadensiska undersökningar tar det, för barn 
som börjat använda det andra språket i 4-6 års åldern, fem till sju år innan de 
uppnår samma nivå i tankeverktygsdelen av språket som barnet redan har på 
modersmålet, och som (i det här fallet) svenskspråkiga kamrater har på svenska 
(Skutnabb-Kangas 1986: 67). 

2.3.1 Tröskelhypotesen 
Skutnabb-Kangas var också med att utveckla den så kallade tröskelhypotesen 
tillsammans med Cummins. Orsaken var att de ville visa när tvåspråkighet kan 
tänkas ha positiva, neutrala respektive negativa effekter för ett barns 
språkutveckling. I boken Språkliga möten– Tvåspråkighet och kontaktlingvistik 
presenterar Ulla Börestam & Leena Huss (2001) tröskelhypotesen som i 
tabellen nedan: 

Tröskelhypotesen 

Kompetensnivå Tvåspråkighetstyp Kognitiva effekter 

Över tröskeln i båda språken Additiv Positiv förstärkning vilket kan 
leda till vidare 
språkutveckling samtidigt 
som grunden för vidare 
inlärning är god. 

Över tröskeln i ett av språken  Neutral effekt, varken positiv 
eller negativ inverkan. 

Under tröskeln i båda språken Subtraktiv Negativ förstärkning vilket 
kan leda till en negativ spiral 
med stagnerad 
språkutveckling och 
otillräcklig grund för vidare 
inlärning. 

Källa:. Börestam & Huss (2001:58) 

Börestam & Huss skriver att det enligt tröskelhypotesen finns en eller flera 
kritiska faser i språkutvecklingen, och att dessa kan liknas vid en eller flera 
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trösklar, ”vid vilka kunskaperna i de bägge språken ackumulerar (förstärker) 
varandra” (2001:58). Additiv och subtraktiv tvåspråkighet som nämns i 
tabellen ovan, beskrivs som motsatspar som syftar till olika kvaliteter av 
tvåspråkighet. De förklarar additiv tvåspråkighet som när ”en person utöver sitt 
eget modersmål lär sig ett annat, för henne socialt relevant språk utan att 
hennes modersmål samtidigt riskerar att ersättas av det andra språket” 
(2001:47). I det sammanhanget har modersmålet ofta ”neutral eller hög status i 
samhället och stöds till exempel genom att det brukas i massmedia” (2001: 47). 
Vidare skriver Börestam & Huss att subtraktiv tvåspråkighet ofta är 
kännetecknande för livssituationen som många barn med utländsk bakgrund 
lever i. ”Tillägnandet av ett andra språk sker ofta på bekostnad av modersmålet 
och resulterar lätt i ett fullständigt språkbyte” (2001:47-48). Börestam & Huss 
påpekar också att dessa barns tvåspråkighet sällan uppmuntras på samma sätt 
som ”majoritetsbarns” inlärning av främmande språk. Vidare förklaras att 
tröskelkunskaperna utgörs av vad som anses vara minimikrav för en 
åldersmässig relevant språkbehärskning. Tröskelhypotesen förklaras enligt 
följande, med subtraktiv tvåspråkighet som början:  

Individen har inte tillägnat sig något av sina språk i tillräcklig grad, och kan därför ha 
svårigheter då det gäller att använda språket som tankeverktyg och grund för vidare 
inlärning. Nästa stadium infinner sig då individen uppnått tröskelvärdena i åtminstone ett 
av sina språk. Därmed är språkkunskaperna i ett språk relevanta för individens ålder. Med 
dessa språkkunskaper följer en neutral effekt där de kognitiva återverkningarna varken är 
positiva eller negativa. Barnet har i alla fall ett fungerande språkligt tankeverktyg- 
förutsatt att eleven tillåts använda detta. För att tvåspråkigheten ska ge positiva kognitiva 
effekter måste emellertid bägge språken behärskas på en nivå som enligt vissa bedömare 
ska vara åldersmässigt relevant (Börestam & Huss 2001: 58-59). 

Börestam & Huss nämner även en annan teori om tvåspråkighet och språklig 
kompetens som liknar de ovan nämnda, nämligen Cummins teori om BICS och 
CALP som presenteras nedan. 

2.3.2 BICS och CALP 
Cummins skiljer på grundläggande kommunikationsfärdigheter (Basic 
Interpersonal Communicative Skills) och en kognitiv akademisk 
språkkompetens (Cognitive Academic Language Proficiency). Enligt Börestam 
& Huss kan BICS–färdigheter läras in relativt enkelt i vardagliga 
kommunikationssituationer  på ett eller ett par år medan det kan ta sex, sju år 
att erhålla  CALP-kompetens i samma språk.  Vidare menar de att barnets båda 
språk integrerar med varandra: ”Utvecklingen i det ena språket stöder 
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utvecklingen i det andra” varför båda språken måste få utvecklas om man vill 
nå ett optimalt resultat (Börestam & Huss 2001: 60). Barn kan utveckla BICS- 
färdigheter i sitt andraspråk relativt fort och därmed ge intryck av att behärska 
språket mycket bra, vilket kan medföra stora svårigheter för barnet när 
undervisningen successivt blir mer abstrakt och kognitivt krävande. Cummins 
har även en intressant teori om ett barns BICS-färdigheter där den tvåspråkiga 
kompetensen liknas vid två isberg. Börestam & Huss beskriver Cummins teori 
enligt följande: 

Dessa framträder över vattenytan som två separata enheter men har under ytan en 
gemensam bas. De två olika topparna representerar BICS-färdigheter i vardera språket, 
medan den gemensamma grunden under vattenytan står för den underliggande 
kompetensen ”common underlying proficiency” (CUP). Den delas mellan språken och 
utgör en integrerad källa för tänkande. […] Denna hypotes om ömsesidigt beroende ligger 
till grund för uppfattningen om det pedagogiskt sunda i att bevara och utveckla hemmets 
språk som en väsentlig komponent i alla effektiva utbildningsprogram (Börestam & Huss 
2001: 60). 

En slutsats av teorin om den gemensamma, underliggande kompetensen är 
enligt Börestam & Huss (2001:62) att  en väl genomtänkt undervisning 
antingen på två språk eller på det första språket kan vara en bra lösning för 
barn med annat modersmål än svenska. Börestam & Huss väljer att använda 
termen minoritetsspråk i sin förklaring till slutsatsen. Minoritetsspråk kan här 
även läsas som modersmål: 

Genom sitt minoritetsspråk klarar de tvåspråkiga eleverna av den kontextreducerade och 
kognitivt krävande delen av undervisningen på samma villkor som de enspråkiga 
eleverna. När andraspråket blivit tillräckligt utvecklat är det man lärt sig tillgängligt även 
på det nya språket. Kunskapsinhämtandet bromsas inte av ett andra språk som fortfarande 
håller på att läras in. Att barnets kulturbakgrund lyfts fram bidrar också till en positivare 
självbild hos barnet. Skolgången leder då till kompetensförklaring (empowerment), och 
utvecklar de självstärkande mekanismer som kan motverka stigmatisering och negativ 
självidentifiering, något som tidigare hindrat många minoritetsbarn från att nå framgång i 
skolan (Börestam & Huss 2001:62). 

 

Hur biblioteken kan använda denna kunskap för att främja språkutveckling och 
tvåspråkighet kommer att diskuteras närmare i kapitel sju som består av en 
analys och diskussion om denna undersökning. Närmast följer ett avsnitt med 
rubriken metod, som berättar om urvalsprocedur och tillvägagångssätt för 
denna undersökning. 
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3. Metod och material 

För att ta reda på hur biblioteken arbetar med barn- och ungdomslitteratur på 
andra språk än svenska, har jag valt att göra en enkätstudie. Enkäter har 
skickats till 32 folkbibliotek runt om i Sverige. Urvalsprocessen av informanter 
som redogjordes för under punkt 1.2, borde generera en rimlig svarsfrekvens 
för dessa frågor. Enkäten skickades via e-post med ett följebrev där jag enkelt 
och sakligt presenterade och förklarade undersökningen. Från början var det 
tänkt att enkäten skulle skickas per brev men då kostnader för detta översteg 
planerad budget för ett sådant utskick, blev enkät via e-post ett alternativ.  

Tanken med att skicka enkäterna via brev med bifogat svarskuvert var att 
detta förfarande skulle öka den potentiella svarsfrekvensen. Detta baserade jag 
på min föreställning att det är lättare att ”klicka bort” ett e-brev än att ignorera 
ett brev. För många är det även lättare att besvara en enkät brevledes. 

 Enkäterna skickades ut den 15 december 2005, vilket var precis före 
mångas ledighet över jul och nyår, varför jag satte sista svarsdatum för 
enkäterna till den 15 januari 2006. En vecka före sista svarsdatum skickade jag 
ut en påminnelse till de bibliotek som ännu inte besvarat enkäten. Detta 
resulterade i att ytterligare två bibliotek returnerade sina svar. Sammanlagt 
besvarades enkäten av 15 bibliotek. Att svarsfrekvensen inte blev högre kan 
kanske bero på tidsbrist, ointresse eller osäkerhet om hur biblioteket arbetar 
med språkutveckling och tvåspråkighet. 

 Enkäten bestod av kvalitativa, öppna frågor, detta för att få så utförliga 
svar som möjligt. Samtidigt innebär öppna frågor att svarsfrekvensen på de 
olika frågorna kan variera, vilket jag är medveten om. Termen ungdomar är 
med i enkätfrågorna men i enkätsvaren är det tydligt att folkbiblioteken 
fokuserar på yngre barn (0-6 år) rörande arbete med språkutveckling och 
tvåspråkighet, varför termen ungdomar hädanefter inte diskuteras närmare i 
denna undersökning. Tanken med att ha med termen ungdomar i enkätfrågorna 
är för att inte på något sätt begränsa bibliotekarien i svaren. Någon av 
bibliotekarierna kanske utelämnar viktig information på grund av att dennes 
uppfattning om var gränsen mellan barn och ungdom kan variera från person 
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till person. Enkäten bestod av 19 punkter. Som framgår av enkäten (se bilaga 
1) lämnade jag den sista punkten till bibliotekariens förfogande, för eventuella 
synpunkter på enkäten eller övrig information som de ville förmedla. Jag har 
valt att medvetet ställa frågor som av vissa kan uppfattas som en upprepning av 
tidigare fråga. Den eftersträvade effekten var att försöka låta bibliotekarien 
skriva så fritt som möjligt i svaren. Detta resulterade också i att vissa 
bibliotekarier endast svarade se fråga x medan andra gav utförliga svar på båda 
frågorna. En redogörelse för resultatet av enkätfrågorna samt en djupare analys 
och diskussion av resultatet av enkäten behandlas i kapitel sex och sju. 

Tillvägagångssättet för denna undersökning kan placeras inom 
hermeneutiken då tolkningsprocessen av material kan jämföras med den 
hermeneutiska cirkeln. Knut Kjelstadli (1998) förklarar den hermeneutiska 
cirkeln enligt följande: 

Man börjar med en viss utgångspunkt […] eller förförståelse. […] Från denna 
förförståelse av den helhet man ska undersöka rör man sig in i materialet […] Man tolkar 
materialet genom inledande frågor, utgångskategorier, idéer eller aningar man har. Men så 
kan man under arbetet upptäcka nya antaganden, kategorier och fenomen som man inte 
visste om i utgångsläget […] Från de nya insikterna går man tillbaka, formulerar om 
problemställningarna, klär stoffet i nya begrepp. Genom en cirkelrörelse […] en fram- 
och tillbakakoppling- vinner tolkningen djup och insikt (Kjelstadli 1998:125). 

 
 

Enkäterna (materialet) i denna uppsats har tolkats och bearbetas utifrån min 
egen förförståelse, idéer och aningar samt utifrån den litteratur som 
konsulterats. Nya antaganden, kategorier och fenomen som jag inte visste om i 
utgångsläget, resulterar i att jag går tillbaka till den bakgrundsinformation som 
finns och omstrukturerar denna för att anpassa informationen till de resultat 
som jag funnit från undersökningen. En fortsatt utökad studie med intervjuer 
av några bibliotekarier hade varit möjlig om tidsbrist inte varit ett faktum. 
Denna undersökning kan därför vid ett eventuellt framtida arbete rörande 
liknande frågeställningar, fungera som underlag för intervjufrågor. Viss 
litteratur om tvåspråkighet och språkutveckling hade jag stött på tidigare 
medan mycket också var nytt. Litteratur om bibliotekens arbete med barns 
språkutveckling var för mig inte lika känd och visade sig vara svår att hitta. 
Det mesta av materialet rörande bibliotekets arbete har jag funnit genom att 
söka i högskolornas och universitetens databaser över uppsatser i ämnet 
biblioteks-och informationsvetenskap. Libris, Uppsök, Infoseek och Google är 
andra databaser och sökmotorer som jag använt mig av. Söktermer har varit 
olika  kombinationer av bibliotek, tvåspråkighet, språkutveckling, 
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flerspråkighet och projekt. Vad som tidigare skrivits om bibliotekens arbete 
med språkutveckling och tvåspråkighet behandlas i närmast följande kapitel. 
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4. Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer jag att presentera tidigare forskning i ämnen som rör 
bibliotekets arbete och barns språkutveckling. Av mina efterforskningar i 
litteratur framgick det tydligt att forskning som berör detta ämne är väldigt 
liten. Folkbibliotekens arbete med språkutveckling och bevarande av 
modersmål har uppmärksammats mestadels av studenter från de olika orterna i 
Sverige som erbjuder studier i biblioteks- och informationsvetenskap. Det 
urval som presenteras nedan är uppsatser som närmast berör det valda ämnet 
för denna studie. 

4.1 Tidigare uppsatser som berör ämnet 
Pernilla Bergqvist & Jenny Karlsson (2005) undersöker, i sin magisteruppsats 
Samarbete mellan bibliotek och förskola – En studie om huruvida samarbete 
kan främja barns och särskilt invandrarbarns språkutveckling, hur bibliotek 
och förskola som inte ingår eller deltar i något speciellt projekt samarbetar 
rörande ovan nämnda ämne. Informanterna arbetade på en flerspråkig förskola 
belägen i ett vad de själva benämner som ”invandrartätt område” samt på ett 
bibliotek på samma ort. Genom sammanlagt sju intervjuer med både 
bibliotekarier och pedagoger ville Bergqvist & Karlsson fördjupa sig i det 
arbete som utfördes för att främja språkutveckling hos barn med utländsk 
bakgrund i området (Bergqvist & Karlsson 2005:9). Undersökningen visade att 
synen på samarbetet mellan biblioteket och förskolan var positiv. Några 
negativa aspekter som framkom var att bibliotekarier ansåg att pedagogerna 
ofta var dåligt insatta i bibliotekets resurser och vad det hade att erbjuda. 
Pedagogerna i sin tur önskade mer hjälp av bibliotekarierna med urval av 
litteratur, då de inte ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om barnlitteratur. Alla 
informanter i studien ansåg att högläsning i form av sagostund var det mest 
effektiva sättet för att arbeta med språkutveckling. Detta påstående får även 
stöd i den litteratur om barns språkutveckling som Bergqvist & Karlsson 
konsulterat.  Samtliga  informanter ansåg också att det var viktigt att ha 
kunskaper om barns språkutveckling i sitt arbete. En gemensam faktor som 
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påverkade både bibliotekariernas- och pedagogernas arbete var de ekonomiska 
ramar som fanns att tillgå. För stora barngrupper och för lite personal uppgav 
pedagogerna vara en avgörande orsak till att förskolans besök på biblioteket 
var ytterst få, varför bokbussens besök var uppskattat. Bibliotekarien kunde vid 
dessa besök hjälpa pedagogen att välja ut böcker efter aktuellt tema som de 
arbetade med på förskolan. Samtidigt fick barnen en chans att vara med och 
välja bland sagorna. Pedagogerna bjöd även in bibliotekarier till föräldramöten 
för att försöka påverka och engagera föräldrarna i barnens språkutveckling, för 
att visa vad viktigt det är att läsa för sitt barn. Bergqvist & Karlsson avslutar 
sin uppsats med att efterlysa en bra dialog mellan bibliotekarier och pedagoger 
för att samarbetet rörande barns språkutveckling ska kunna förbättras 
(Bergqvist & Karlsson 2005:66- 68).  

Frida Wåhlström och Klara Önnerfält har skrivit uppsatsen 
Biblioteksservice till barn med utländsk bakgrund- vilken service skulle kunna 
erbjudas på bibliotek i segregerade förorter. (2004:21). Wåhlström & 
Önnerfält har valt att utföra sin studie på två bibliotek belägna i vad de 
benämner som ”invandrartäta” storstadsförorterna Rinkeby (Stockholm) och 
Rosengård (Malmö) samt på stadsbiblioteket i Lund. Metoden för studien har 
varit att sammanlagt intervjua tre bibliotekarier och en fritidspedagog som 
arbetade på ovan nämnda instanser.  

Resultatet från studien visar att ekonomiska anslag har en stor inverkan på 
bibliotekens arbete med frågor rörande service till barn med utländsk 
bakgrund. Studien visar att barnavdelningarna på biblioteken bör vara 
möblerade på ett både inbjudande och praktiskt sätt (Wåhlström & Önnerfält 
2004). Wåhlström & Önnerfält lägger särskild tyngd på bibliotekens sagorum 
och menar att Rinkeby och Rosengårds exempel med flexibla sagorum är ett 
bra alternativ på grund av att det gick att anpassa rummet efter många olika 
aktiviteter jämfört med det ”specialbyggda” sagorum som fanns på 
stadsbiblioteket i Lund (Wåhlström & Önnerfält 2004:66). Biblioteken hade 
även sagostunder för förskolebarn på olika språk. Bibliotekarierna uppgav att 
de istället för att stå bakom informationsdisken, rörde sig mycket ute bland 
hyllorna och att detta medförde bättre kontakt med barnen.  Det framkom 
också att bibliotekarierna ansåg att samarbete med BVC2 var ett bra sätt för 
bibliotekarierna att nå föräldrarna samt att bibliotekariens urval av böcker som 
bokgåva, om man valt att erbjuda en sådan, var viktigt. Förskolan och skolan 

                                                 
2 BVC: barnavårdcentralen 
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uppgavs som andra viktiga samarbetspartners för biblioteken (Wåhlström & 
Önnerfält 2004:66).  Wåhlström & Önnerfält skriver också att studien visade 
brist på samarbete mellan bibliotek och frivilligorganisationer. Deras förslag är 
att biblioteken tar kontakt med invandrarföreningar (deras benämning) i 
området för att nå ut med information om bibliotekens tjänster och service. 
Vidare menar de att biblioteken på så sätt också kan få hjälp med ”urval och 
förslag på innehåll i programverksamhet”( Wåhlström & Önnerfält 2004:67).  

Hanna Bergsmark har skrivit uppsatsen Hur ett bibliotek kan underlätta 
barns språkutveckling- En studie om hur ett bibliotek i ett mångkulturellt 
samhälle stöttar barn i deras språkutveckling och hur för- och 
grundskolelärare ser på verksamheten (2001:87). Bergsmark har valt att 
studera biblioteket i Fittja med orsaken att hon anser att ”Fittja med sin mycket 
höga andel invandrare […] utgör ett tydligt exempel på ett mångkulturellt 
område”(Bergsmark 2001: 2 ).  

Metoden för studien var att intervjua två bibliotekarier samtidigt, vid två 
tillfällen med ett års intervall samt att skicka ut enkäter till förskolelärare samt 
mellanstadie- och högstadielärare. Jag har koncentrerat mig på de uppgifter 
som rör förskolebarn eftersom det ligger närmast min egen studie.  
Bibliotekarierna uppgav att de ibland hade sångstunder istället för sagostunder 
för dagisbarn, på grund av de språkproblem som fanns i området. 
Bibliotekarierna hade märkt att barnen på så sätt, lättare följde med i sagans 
handling. Bibliotekarierna ordnade också teater för förskolebarnen i samarbete 
med BVC. För de äldre barnen förekom bokprat och bibliotekskunskap 
(Bergsmark 2001:29). Barnbibliotekarien i Bergsmarks studie uppgav att den 
kulturombudsgrupp hon medverkade i, gav möjligheter att marknadsföra 
bibliotekets verksamheter och betydelse för förskola och skola. Precis som i 
Wåhlström & Önnerfälts studie, uppger bibliotekarierna att det är ekonomin 
som styr förutsättningarna och möjligheterna för biblioteken att aktivt arbeta 
med projekt eller liknande som främjar barns språkutveckling. I intervju 
nummer två framgick det att Fittja bibliotek hade fått pengar till 
”Fittjaprojektet”. Målet var att språkinlärningen skulle leda till att alla 
behärskade det svenska språket så bra att det skulle fungera som ett gemensamt 
vardagsspråk samt öppna vägen för arbete eller studier.  

Vidare skriver Bergsmark att biblioteket deltog i två av delprojekten: ” 
’Skolan mitt i byn’ och ett språkprojekt i samarbete med BVC, öppna förskolan 
och språkförskolorna” (Bergsmark 2001:33). ”Skolan mitt i byn” var ett 
läxläsningsprojekt för de lite äldre barnen medan språkprojektet vände sig till 
förskolebarnen. Bergsmark skriver att språkprojektet kom att innehålla ”en del 
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av de verksamheter som man har bedrivit på Fittja bibliotek sedan länge” 
skillnaden blev att verksamheterna i stället bedrevs i projektform och i 
samarbete med andra institutioner (2001:34). 

Bergsmark ville genom enkäterna få information om bl.a. förskolornas 
åsikter om biblioteket som verksamhetspartner. Hon har tolkat enkätsvaren 
som att förskolorna ”överlag tyckte att biblioteket var en viktig 
verksamhetspartner, när det handlar om handledning till de vuxna” samt att 
förskolorna var positiva till ytterligare samarbete i olika verksamheter och 
projekt (2001:38). Enligt Bergsmarks slutsats, talar man både om arvets och 
miljöns betydelse, när man talar om tvåspråkighet och ”betonar gärna miljöns 
betydelse i högre grad än arvets”( 2001:42). Hon drar också slutsatsen att det är 
viktigt att använda sig av barns fantasi och kreativitet i arbetet att stimulera 
barns språkutveckling. 

Sanela Rozajac har undersökt föräldrars syn på samarbete mellan 
biblioteket och öppna förskolan i uppsatsen: Bibliotek, öppna förskolan och 
föräldrar i samarbete kring flyktingbarns språkliga och kulturella utveckling- 
En undersökning bland flyktingföräldrar i stadsdelarna Hässeleholmen och 
Norrby i Borås (2001:25). Rozajac har valt att intervjua nio slumpvis valda 
föräldrar. Urvalskriterier som fanns var att båda föräldrarna kom från ett annat 
land samt att föräldrarna skulle kunna kommunicera utan tolk och ha erfarenhet 
av bibliotek och öppna förskolan. 

 Rozajac fann att öppna förskolan (ÖF) är en viktig samarbetspartner för 
biblioteken. Genom bibliotekariens ”besök på ÖF nås de barn och föräldrar 
som inte har fått biblioteksbesök i hemmet eller som inte alls besöker 
biblioteket men istället besöker ÖF” (Rozajac2001:33). Studien visar att 
föräldrarna var positivt inställda till öppna förskolan och ansåg att atmosfären 
var mer lättsam där, då de fick möjlighet att också träffa andra människor att 
samtala med på ett annat sätt än på ett bibliotek. Föräldrarna ville aktivt delta i 
aktiviteter för dem och för barnen. Studien visade också att pappor i större 
utsträckning än mammor, var positivt inställda till biblioteket och gärna tog 
med barnen dit.  

Vidare skriver Rozajac att bokbeståndet på biblioteket, är det enda sättet 
för många av barnen att komma i kontakt med barnlitteratur på modersmålet, 
samtidigt som tillgången på sådan litteratur många gånger är begränsad, till 
exempel på grund av att det i vissa länder är krig vilket medför att 
produktionen av barnböcker inte prioriteras. Rozajac sammanfattar resultatet 
av studien med att majoriteten av föräldrarna var nöjda med både bibliotekets - 
och öppna förskolans insatser för barns språkutveckling. På öppna förskolan 
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fick barnen kontakt med andra barn från samma land ”respektive andra länder 
och svenska barn, kontakt med jämnåriga barn” och en nära kontakt med både 
bibliotekarien och personalen. De fick även möjlighet att låna böcker både på 
sitt modersmål och på svenska (Rozajac 2001:64).  

För att ge en djupare inblick i bakgrunden till valet av ämne för denna 
framställning, kommer nästa kapitel att behandla befintliga styrdokument och 
institutioner som är viktiga för folkbibliotekens arbete. Jag har valt att särskilt 
lyfta fram de punkter som berör bibliotekens ansvar för språkutveckling och 
tvåspråkighet.  
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5. Styrdokument och institutioner som är 
viktiga för biblioteket 

Innan resultatet och analysen av denna undersökning presenteras, följer 
närmast allmän information om styrdokument och institutioner som är viktiga 
för folkbiblioteken beträffande rollen som kulturfrämjande och språkfrämjande 
institution. Denna information underlättar förståelse för kommande 
resonemang samt ger en överblick av folkbibliotekens arbete med inköp och 
anskaffning av barn- och ungdomslitteratur. En kort beskrivning av Unescos 
folkbiblioteksmanifest inleder detta kapitel. 

År 1994 antog Unesco3 den tredje och senaste versionen av 
folkbiblioteksmanifestet som grundades 1949, utformat i samarbete med 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). 
Manifestet anger folkbibliotekens mål och vilka tjänster ett folkbibliotek bör 
tillhandahålla. I manifestet uttrycks följande åsikt om hur folkbiblioteket ska 
verka: 

Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk 
eller samhällsklass. Särskilda tjänster skall kunna erbjudas dem som av någon anledning 
inte kan utnyttja det gängse utbudet, exempelvis språkliga minoriteter, personer med olika 
handikapp, patienter på sjukhus eller interner inom kriminalvården. […] Folkbibliotekets 
samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon form av ideologisk, 
politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella påtryckningar  

(www.kulturradet.se/print.php?realm=253&pid=1544). 

Enligt Unescos folkbiblioteksmanifest är folkbibliotekets uppgifter att verka 
för läskunnighet, information, utbildning och kultur. Några av de förslag som 
ges på hur detta ska gå till i praktiken är: 

 Skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder 

 Stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet 

                                                 
3 Unesco: FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (www.kuturradet.se). 
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 Främja kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och insikt om 
vetenskaplig forskning och utveckling 

 Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell 
mångfald 

Manifestet uppger också att folkbiblioteket bör samarbeta såväl lokalt och 
regionalt som nationellt och internationellt för att åstadkomma bästa resultat på 
dessa punkter (www.kulturradet.se/print.php?-realm=253&pid=1544).  
År 1996 grundades Sveriges bibliotekslag med paragrafer innehållande bland 
annat specifika anvisningar om att biblioteken ska arbeta för att främja 
språkutveckling, samt ägna särskilt intresse åt ”invandrare”- och barns 
litteraturbehov (Bibliotekslagen §8). 

Bibliotekslagen innehåller ”bestämmelser om det allmänna 
biblioteksväsendet” (Bibliotekslagen §1). Bibliotekslagen består av tio 
lagparagrafer samt en underparagraf. År 2004 presenterade 
kulturdepartementet en ny utredning om bibliotekens ställning. 
Utgångspunkten var bibliotekslagen och behovet av att förändra lagen då 
biblioteket är ”ett illustrativt och framgångsrikt praktiskt exempel på offentlig 
verksamhet med målsättningen den enskildes kulturella välfärd”(Om 
biblioteksverksamheterna. Ds 2003:66). Som stöd för en ökad samverkan, 
biblioteken emellan, föreslogs en ny paragraf §7a som förklaras nedan. 
Utredningen visade också att folkbibliotekens verksamhet har en bred folklig 
förankring och att det används av 60-70 procent av befolkningen 
(http://www.kulturradet.se/print.php?realm=237&pid=650). De paragrafer som 
är mest intressanta för denna undersökning är följande: 

§7 Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. 
Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor 
med landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten ansvarar för övriga 
högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan 
biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer staten. 

§7a  Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet 
skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för 
biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). 
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§8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att 
erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade 
till dessa gruppers behov. 

§9 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier 
anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till 
läsning (http://www.kb.se/Notiser/Biblioteks- lagen.htm). 

Det har alltså fastställts att kommuner och landsting, från och med den 1 
januari 2005 ska anta planer för biblioteksverksamheterna. Biblioteket ska 
också uppmärksamma ”invandrare” och barns behov av litteratur 
(Bibliotekslagen §8). På en webbsida för Skåne och dess länsbibliotek finns 
följande förklaring till vad en biblioteksplan innebär: 

En biblioteksplan är kommunövergripande och besvarar frågan hur kommunen skall lösa 
försörjningen av kultur, information och lärande till sina invånare, förvaltningar och 
småföretag. Planen besvarar vilken roll och funktion biblioteken/biblioteket spelar för att 
åstadkomma denna försörjning. Planen beskriver hur samarbetet ser ut gentemot övriga 
kommunala aktörer och intressenter. 

En biblioteksplan behöver inte vara ett omfattande dokument. Snarare beskriver 
biblioteksplanen den politiska visionen av folkbiblioteken, inom vilka områden 
biblioteken skall vara aktiva, vilken roll biblioteken skall spela inom dessa områden och 
hur de långsiktiga målen ser ut. Man kan även välja att formulera de värderingar man 
tycker biblioteken skall stå för. Planen beskriver också kort hur en samarbetsorganisation 
ser ut (Källan till dessa uppgifter finns som URL i litteraturlistan under ordet 
biblioteksplan). 

Trots att §7a lades till i bibliotekslagen fr.o.m. 1 januari, 2005, uppger 82 
procent av tillfrågade kommunalråd i en Temo-undersökning (2005-9-29), på 
uppdrag av Svensk Biblioteksförening, att det inte antagits någon 
biblioteksplan i deras kommun (www.newsdirect.se). Detta kan påverka 
resultatet för min egen undersökning eftersom informationen i en 
biblioteksplan ger direktiv för hur ett bibliotek ska arbeta samt inom vilka 
områden biblioteken ska vara aktiva. Kommuner utan biblioteksplan kan göra 
sådan information svårare att mäta.  

Ett annat forum som fyller en viktig funktion för folkbiblioteken är det 
Internationella biblioteket i Stockholm. 
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5.1 Internationella biblioteket 
På Stockholms stadsbiblioteks hemsida finns följande information att läsa om 
det Internationella biblioteket som ingår i Stockholms stadsbibliotek. Det 
fungerar som lånecentral för landets bibliotek då denna institution 
tillhandahåller folkbiblioteken med litteratur och dokument på andra språk än 
svenska. Internationella biblioteket har också som uppgift att hjälpa biblioteken 
att låna in böcker från andra länder, samt med olika databas- och 
informationssökningar, vilka även görs på språk med andra alfabet än det 
latinska. Där finns ca 200 000 böcker på mer än 100 språk. Av bibliotekets 
personal talas utöver engelska ytterligare ett tjugotal språk. Vidare uppges det 
att Internationella biblioteket vill utgöra en viktig resurs för 
kompetensutvecklingen av den ”mångspråkiga biblioteks-verksamheten” i 
Sverige. Genom att samarbeta med andra bibliotek runt om i landet, producerar 
de informationsmaterial på många olika språk, som sedan görs tillgängligt via 
bibliotekets hemsida” (www.ssb.stockholm.se/templates/
OneColumn.asp?id=4006).   

5.2 Statens kulturråd 
Förutom Internationella bibliotekets utbud kan folkbiblioteken välja att köpa 
litteratur direkt från förlag och bokhandlar. Statens kulturråd är en viktig 
beslutsfattande institution när det gäller att distribuera nya böcker till 
folkbiblioteken. Sedan år 1979 finns det statliga distributionsstödet som alla 
förlag kan söka. Det innebär att samtliga titlar som får distributionsstöd 
automatiskt skickas ut till alla kommunbibliotek. Enligt kulturrådet är syftet 
med stödet att ”den enskilde medborgaren skall få tillgång till en bred och 
kvalitativt värdefull bokutgivning på biblioteken”. De genrer som är godkända 
för att ansöka om detta stöd är: skönlitteratur, facklitteratur och barn- och 
ungdomsböcker, vilka tillsammans utgör cirka 700 titlar per år. Böckerna 
behandlas löpande, allteftersom ansökan kommer in till Kulturrådet. Beslut om 
stöd fattas cirka sex gånger per år och stödkategori. När kulturrådet har fattat 
beslutet att bevilja stöd för en titel, och beskedet har lämnats till det aktuella 
förlaget, ska förlagen skicka de aktuella böckerna till distributören (Liber 
Distribution). Distributören skickar sedan böckerna vidare till biblioteken 
under januari, juni, september och november. 
(www.kulturrådet.se/index.php?pid=747).  

Kulturrådet publicerar alla beviljade bidrag på sin webbplats. De senaste 
publicerade statistiken över titlar som beviljats distributionsstöd gäller år 2005. 
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En jämförelse mellan statistik från år 2000 med statistik från år 2005, visar att 
beviljade titlar från förlag som utger böcker på utländska språk har fördubblats. 
År 2000 var antalet sådana titlar 19 av totalt 760 beviljade titlar. År 2005 hade 
samma siffra stigit till 51 beviljade titlar av totalt 798 stycken. Majoriteten av 
dessa titlar är barnböcker och de förlag som beviljats flest barnböcker är 
DarAl-Muna och Apec. Den gemensamma nämnaren för dessa förlag är att 
båda ger ut barnböcker ursprungligen författade på det svenska språket 
(www.kulturrådet.se). Detta talar för att majoriteten av barnböcker och sagor 
som finns ute på folkbiblioteken har svenskan som ursprungsspråk.  

Förlaget Apec har även uppmärksammats i media. I Dagens Nyheter, 
tisdagen den 29 november 2005, skrev journalisten German Bender-Pulido ett 
reportage om ”De osynliga böckerna”. Bender-Pulido beskriver Apec som ett 
av Sveriges äldsta och största kurdiska bokförlag. Vid en intervju med ägaren 
Ali Ciftici, framgår det att Ciftici kom på idén med att starta ett förlag då han 
genom sitt arbete på en förskola, märkte att kurdiska barn tappade intresset för 
barnböcker på sitt modersmål. Orsakerna till detta var enligt Ciftici att 
böckerna ofta saknade illustrationer och var tryckta på dåligt papper.  Vidare 
skriver Bender-Pulido att Apec publicerar barnböcker på bland annat kurdiska 
och persiska i utgåvor med hög kvalitet. Ciftici väljer böcker som inte skildrar 
helsvenska miljöer, utan passar alla kulturer. Böckerna ska utgå från barnens 
perspektiv och inte samhällets. 

 Exempel på litteratur som förlaget satsade på var bland annat Emma-, 
Totte- och Luddeböckerna som uppgavs vara identiska med de svenska, 
förutom språket. Ciftici menade att alla barn kunde känna igen sig i sådana 
sagor eftersom de inte skildrar helsvenska miljöer utan passar alla kulturer. Av 
Bender-Pulidos reportage framgår också de svårigheter som förlaget stöter på 
med distribution av böcker. Ciftici uppgav att det var få bokhandlar som ville 
ta in Apecs böcker. Orsaken till detta uppgavs vara att barnböcker på de 
nämnda språken inte är lönsamma. Upplagorna var för små, endast i cirka 
tusen exemplar och bokhandlarna tar enligt Ciftici endast in böcker pallvis.  

Vidare skriver Bender-Pulido att bokhandlarnas argument för detta var att 
de inte tjänade pengar på böckerna. Detta resulterade i att Apec förlag själva 
måste stå för kostnaderna för lagerhållning och distribution (DN- Kultur,2005-
11-09:8).  Reportaget ger också exempel på försäljningsställen som ändå åtagit 
sig att sälja Apecs böcker. Lågpriskedjan Willys startade före jul en 
försöksverksamhet med Mulle Meck-böcker. Barnbokhandeln Bokspindeln i 
Stockholm säljer barnböcker på olika språk, även böcker från Apec förlag. 
Biblioteken uppges vara en viktig inkomstkälla för både Bokspindeln och 
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Apec. Bender-Pulido uppger även i reportaget att bibliotekstjänst har skurit ner 
sina inköp de senaste åren och att även Kulturrådets stöd till böcker på 
utländska språk har minskat. (DN- Kultur,2005-11-09:9). Dessa uppgifter 
strider mot den statistik som jag funnit på kulturrådets hemsida som nämnts 
ovan. 

 Statens kulturråd står också för utgivningen av katalogen Barn- och 
ungdomsböcker på andra språk än svenska. I katalogen har man samlat barn- 
och ungdomsböcker på andra språk än svenska vilket resulterat i 18 olika 
språk, utgivna på cirka 25 förlag.  

Ingela Engman, redaktör för katalogen uppger att ”tillgången till böcker är 
ojämn mellan språken. På vissa språk finns det fler böcker, på andra färre, på 
många inga alls” (Engman 2002:2). Hon menar att skillnaderna kan bero på 
vilka förutsättningar som finns för bokutgivning i hemlandet eftersom många 
varken kan eller får ge ut böcker i sina hemländer. Vidare skriver Engman att 
personer med utländsk bakgrund som kommer från länder utan krig och 
oroligheter kan ha lättare att få tag i böcker ”utgivna i hemlandet, i mån av 
inhemsk produktion” (Engman 2002:2). En annan bidragande faktor till 
olikheterna i tillgång till litteratur är enligt Engman att, den muntliga 
berättartraditionen är överlägsen den skriftliga i vissa kulturer. Förlagens 
ekonomi uppges vara en annan orsak till litteraturbeståndet. En del förlag är 
enmansförlag med mycket små möjligheter att marknadsföra sig och sprida 
sina böcker. Detta har resulterat i att böckerna inte finns med i de databaser 
och kataloger där bibliotekarierna i första hand letar. Engman nämner här: 
Seeling, Bibliotekstjänst och Libris. För att nå ut med sina böcker väljer en del 
förlag att antingen sälja böckerna själva eller också kontaktar de någon av de 
distributörer eller bokhandlar som finns (Engman 2002:2). 

 Efter att ha tagit del av denna information om kulturrådets betydelse för 
bokbestånd på biblioteken och förlagens ekonomi, är det intressant att även ta 
upp exempel på vad som finns författat om folkbiblioteks medieplanering.  

5.3 Medieplanering på folkbibliotek 
Enligt Anna-Lena Höglund & Christer Klingberg (2004) har folkbiblioteken ett 
stort ansvar att erbjuda den litteratur som kan vara svår att få tag på för den 
vanlige medborgaren. Det viktiga är enligt Höglund & Klingberg ”att varje 
kommunbibliotek diskuterar igenom vad som är kärnan i verksamheten och 
vad som kan väljas till eller bort” (Höglund & Klingberg 2004:37).Vidare 
menar de att folkbiblioteken har ett ansvar att tillfredställa de behov som finns 
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hos medborgarna i kommunen. ”Både de behov, som kan beskrivas genom en 
kartläggning av befolkningsstruktur och utbildningsnivå och de konkreta behov 
som biblioteksanvändarna uttrycker” (Höglund & Klingberg 2004:37).  

Olika invandrargrupper skall ha tillgång till litteratur på sina modersmål. Barnen måste ha 
god tillgång till böcker och andra medier för sin läsutveckling och sin utveckling över 
huvudtaget. […] Man måste skilja behov och explicit efterfrågan. De må finnas en mycket 
aktiv efterfrågan på massmarknadslitteratur men i valet mellan den och svåråtkomligare 
och seriösa böcker väljer vi de senare (Höglund & Klingberg 2004:37). 

Vidare skriver de att biblioteken även ska grunda sina inköp på de 
kulturpolitiska och demokratiska aspekter som finns med i bibliotekets 
målformulering. De menar också att om man har en klar uppfattning om vilka 
behov som finns samt en ”fastställd målsättning kan man inför varje budgetår 
bestämma vad som skall prioriteras och efter det fördela medieanslaget” 
(Höglund & Klingberg 2004:38). Ett sådant arbete ger enligt författarna stadga 
till verksamheten ”samtidigt som det är så flexibelt att det ger möjlighet att 
medvetet förändra inriktning, när behoven ändras” (2004:38). Denna forskning 
talar för att biblioteken ändå kan arbeta ganska fritt med planering och inköp 
av litteratur samt att biblioteken måste arbeta med en viss framförhållning. 
Närmast följer en presentation av biblioteket och förskolan då det framkommit 
att förskolan är en viktig samarbetspartner för biblioteken. 
 

5.4 Biblioteket och förskolan 
Gemensamt för de böcker och texter jag konsulterat om modersmål och 
tvåspråkighet är att det är viktigt för både barnets personlighetsutveckling och 
språkutveckling att först få lära sig sitt modersmål. Både bibliotek och förskola 
har en stor roll i detta arbete. I boken Kultur- och språkmöten, om tvåspråkigt 
arbetssätt i förskolan (Nauclér 1988) beskrivs språkets betydelse på följande 
sätt: 

 Det språk vi talar är också ett tecken på vår grupptillhörighet. Detta gäller inte bara olika 
språk utan också varianter inom ett språk. […] Tonåringar har sitt språk, liksom 
medelålders, etablerade föräldrar. Vi markerar således med språkets hjälp vilka vi är. 
Samtidigt är språket vi talar en del av oss själva (Nauclér 1988:22). 

Nauclér menar att ett barn, när det växer upp i gruppgemenskap, lär sig de 
normer och värderingar som styr den speciella gruppens beteende, även de 
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språkliga reglerna. Vidare skriver hon att språkinlärning är en del av barnets 
socialisation eftersom språket är en del av människans sociala beteende. 
Nauclér (1988), använder begreppen invandrarbarn och/eller tvåspråkiga barn 
och menar att det som barn med utländsk bakgrund har gemensamt med 
varandra är,  att de har ett annat språk än svenska som sitt modersmål eftersom 
de har sina rötter i en annan kultur. Vidare skriver Nauclér att förskolans mål 
för barn med utländsk bakgrund är att ”lägga grunden till tvåspråkighet” och 
att barnen ska känna sig bekväma med att använda både sitt modersmål och 
svenska språket i olika situationer i samhället (Nauclér 1988:27). Exempel på 
hur ett sådant arbete ska gå till är enligt författaren att använda sagan som 
kulturförmedlare, eftersom ett barn som växer upp i två kulturer är i behov av 
läsupplevelser som skildrar båda kulturernas livssyn. Detta ska enligt Nauclér 
hjälpa till att stärka den egna identiteten när barnet kan känna igen sig i sagans 
gestalter och miljöer. Sagan kan fungera som ett redskap för att ge vidgade 
språkdomäner (Nauclér 1988:72-73). Nedan följer en kort presentation av ett 
projekt rörande barns språkutveckling som är aktuellt för denna undersökning. 
LekaSpråkaLära är ett bra exempel på hur ett fungerande samarbete mellan 
bibliotekarier och pedagoger kan se ut. 

 
 

5.4.1 LekaSpråkaLära 
LekaSpråkaLära är ett projekt med fokus på barns språkutveckling och 
fördjupat samarbete mellan förskola och bibliotek. Ansvarig för projektet är 
myndigheten för skolutveckling varifrån följande fakta även är hämtat. Motivet 
till projektet, som pågick mellan år 2003 och år 2004, var bland annat barns 
och ungdomars alltmer bristande läs- och skrivförmåga samt att bibliotekens 
utlåning av barnlitteratur tenderade att minska år för år.  
       Tre universitet/högskolor i landet gavs i uppdrag att forma mötesplatser 
för förskollärare/pedagoger och barnbibliotekarier. I två av fallen var dessa 
mötesplatser bibliotek, övriga mötesplatser var alla förskolor. Gemensamt för 
mötesplatserna var att de organiserade olika teman att arbeta med. Det tema 
som återkom vid många av mötesplatserna var bokpåsen och sagopåsen. 
Bokpåsen innebär att biblioteket förser förskolan med böcker i bokpåsen som 
barn och föräldrar kan låna hem och läsa tillsammans. Sagopåsen innehåller, 
precis som bokpåsen, fyra till fem böcker. Skillnaden var att alla böcker var 
sagor med olika tema för varje saga. Sagan var utgångspunkten där berättandet 
och lyssnandet var viktiga delar. Det gemensamma syftet för alla mötesplatser 
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var att göra boken till en del av barnets vardag samt att stimulera föräldrarna 
att läsa mer för deras barn och samtidigt få dem att inse hur viktigt läsandet är 
för barnets språkutveckling. 
      Ett ökat samarbete mellan förskola och bibliotek har enligt myndigheten 
för skolutveckling resulterat i att bibliotekets utlån av bilderböcker, ökat med 
46 procent under 2003. Sagostunderna på biblioteket har enligt denna rapport 
också ökat i omfattning (LekaSpråkaLära 2004). Inbjudan har skickats till alla 
kommuner i Sverige om tillfälle att ansöka om medverkan vilket har resulterat 
i att projektet pågår i många kommuner runt om i landet. I skrivandets stund 
finns därför ingen slutlig vetenskaplig utvärdering av projektet men, effekter 
som kan skönjas redan nu är att barnen har blivit stärkta i sitt språk, barnen har 
fått större självförtroende, ökad självkänsla och vågar mer i berättandet. 
Barnen har blivit mer intresserade av skriven text, både i läsning och i 
skrivning. 
(www.lansbiblioteket.se/projekt/lekasprakalara_lagesbeskrivning_2001_2004.
pdf) 

5.4.2 Bibliotekens arbete med språkutveckling 
I samband med projektet LekaSpråkaLära, har Kerstin Rydsjö tittat närmare på 
hur förskolepedagoger och bibliotekarier kan utveckla sitt samarbete för att 
stärka det språkutvecklande arbetet i förskolan. Rydsjö skriver att samarbete 
mellan bibliotek och förskola har en lång tradition i Sverige, och att det 
utvecklades starkt under 1970- och 80-talen. Rydsjö uppger att det var på 
grund av ekonomiska nedskärningar under 1990-talet som samarbete mellan 
bibliotek och förskola minskade i en rad kommuner (Rydsjö 2004). Detta i sin 
tur, resulterade i att läskampanjer drogs igång på bibliotek, förskolor och 
skolor.  
       Vidare menar Rydsjö att bibliotekets tillgänglighet i form av antal 
öppettimmar, antal filialer etcetera är relevanta aspekter för en studie av 
samverkan mellan förskola och bibliotek. Enligt Rydsjö är FNs konvention om 
barns rättigheter4 ett övergripande styrdokument för både bibliotek och 
förskola (Rydsjö 2004:56). Hon skriver också att de rekommendationer för 
barnbiblioteksverksamhet som antagits i Svensk biblioteksförening tar sin 
utgångspunkt i konventionen då uppfattningen är att barns och ungdomars egna 
behov ska vara vägledande för verksamheten.  
                                                 
4 FNs konvention om barns rättigheter godkändes av Sverige 1990 och ska genomsyra all verksamhet för 
och med barn (Rydsjö, 2004:58). 
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       Enligt Rydsjö delar biblioteket uppgiften, att lägga grunden för livslångt 
lärande, med föräldrar, barnhälsovård, förskola och skola. Om 
myndighetssamverkan menar hon att Myndigheten för skolutveckling och 
Kulturrådet, i ett gemensamt dokument, skriver att alla sorters utbildningar på 
olika nivåer, bör ha tillgång till ”bibliotek med både pedagogiska och kulturella 
funktioner” (Rydsjö 2004:58-59), samt att biblioteken ska fungera som en länk 
mellan skolan och övriga samhället. Avslutningsvis skriver Rydsjö att 
biblioteken måste marknadsföra sig bättre då bibliotekens bestånd och tjänster 
inte är självklara. ”Vi behöver aktivt knyta kontakter, de kommer inte bara för 
att dörren står öppen” (Rydsjö 2004:70). Denna åsikt är något som många 
bibliotekarier i undersökningen verkar hålla med om. Resultatet av enkätsvaren 
kommer nu att först presenteras i kapitel sex för att sedan knytas samman med 
övrig litteratur som konsulterats för denna undersökning, i kapitel sju.  
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6. Redogörelse av enkätsvar 

I enkätundersökningen är 15 bibliotek inkluderade.  Trots att svarsfrekvensen 
inte var 100 procent, har jag samlat material som ger inblick i hur 
folkbiblioteken valt att arbeta med inköp och spridning av barn -  och 
ungdomslitteratur på andra språk än svenska, samt vilka olika forum och 
institutioner som folkbiblioteken samarbetar med. Resultaten kommer att 
presenteras i form av löpande text. De olika biblioteken som diskuteras 
närmare benämns med bokstäver, detta för att det i enkäten utlovats 
anonymitet. En del enkätfrågor som har ett klart samband med varandra har jag 
valt att presentera under samma rubrik samtidigt som många frågor också 
behandlas enskilt. Bibliotekariernas tankar och attityder till inköp och 
spridning av barn- och ungdomslitteratur på andra språk än svenska, kommer 
också att ges utrymme i form av citat. En analys och diskussion av enkätsvaren 
följer i kapitel sju. Jag är medveten om att detta val av disposition5 kan 
uppfattas som att läsningen av en uppsats blir ganska tung. Trots detta väljer 
jag ändå att presentera resultatet i två kapitel eftersom läsaren på så vis enkelt 
kan hålla isär vad som är enkätmaterial och vad som är analys, något jag anser 
nödvändigt i detta material.  

6.1 Bevakning av utbud av barn- och ungdomslitteratur på 
utländska språk 

Frågan om det finns specifika tjänster inom biblioteket som bevakar utbudet av 
barn – och ungdomslitteratur på utländska språk, visade att folkbiblioteken runt 
om i Sverige arbetar på olika sätt. En del bibliotek svarade blankt nej på frågan 
medan andra bibliotek lade ner stora resurser på sådant arbete. Bibliotek A har 
uppgivit att de har en bibliotekarie som är ansvarig för att bevaka 
”invandrarlitteratur” (bibliotek A). Denna bibliotekarie har 25 procent av sin 

                                                 
5 Dispositionen är vald efter de exempel som Siv Strömquist redogör för i, Uppsatshandboken, 2002:28-
30. 
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heltidstjänst till förfogande för detta. Samtidigt arbetar barnbibliotekarierna 
med att bevaka de så kallade skolspråken som är danska, engelska, finska, 
franska, norska, spanska och tyska ( www:btj.se/produkter/medier/skolsprak/ ). 
Bibliotek B uppgav att det fanns en bibliotekarie som specialiserat sig på barn-
och ungdomslitteratur på utländska språk, dock inte som en hel sammanhållen 
tjänst. På detta bibliotek har de delat upp språken mellan bibliotekarierna på 
avdelningen. Varje person ansvarar för bevakning, inköp, översyn av bestånd, 
hyllstädning och gallring av ”sina” språk som de blivit tilldelade. Bibliotek C 
svarar att de just nu rekryterar en tjänst som har tonvikten på 
integrations/invandrarfrågor för barn. På bibliotek D har de en bibliotekarie 
med huvudansvar för utländska språk, förutom skolspråken som sköts av 
ämnesbevakare på barn- och ungdomsavdelningen. 

 

6.2 Urval av litteratur 
Folkbiblioteken i studien använder i första hand av sambindningslistor från 
Bibliotekstjänst för att få en överblick på det urval som finns av barn- och 
ungdomslitteratur på utländska språk. Bibliotekstjänst väljer böcker från de 
större förlagens nyhetslistor, men också genom att läsa utländska 
litteraturtidskrifters och dagstidningars recensioner av nyutkommen litteratur. 
De får även regelbundna besök av förlagsrepresentanter samt bevakar 
internationella bokmässor ( www:btj.se/produkter/medier/skolsprak/). Utöver 
Bibliotekstjänsts sambindningslistor uppges det att biblioteken har direkt 
kontakt med en mängd specialiserade bokhandlar och förlag, samt att 
Internationella biblioteket var en källa som alla folkbiblioteken i studien 
använde sig av. Urvalet av litteratur styrdes av fyra övergripande faktorer: 

 Inköpsförslag från biblioteksbesökare/låntagare 

 Efterfrågan från till exempel förskola, skola, låntagare 

 Utbud i sambindningslistor, bokhandlar etcetera 

 Befolkningsstruktur i kommunen 

Några viktiga faktorer att tänka på vid urval av barn- och ungdomslitteratur på 
olika språk, som många bibliotekarier uppmärksammade, var att det ska finnas 
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bredd i urvalet, med alla åldrar tagna med i beräkningen och alla media, till 
exempel inspelade böcker av olika slag. Gemensamt för bibliotekarierna var 
åsikten att man bör köpa både översatt svensk barnlitteratur och sådant som är 
traditionellt sagoberättande i de olika ursprungsländerna. Det är viktigt att 
urvalet av böcker också speglar landets egen kultur och deras traditionella 
sagor men också modern litteratur. Bibliotek E uppger vad de ser som 
svårighet med urval av barn- och ungdomslitteratur på andra språk än svenska: 

Det är inte alltid så lätt att få omdömen på böcker på andra språk som man köper direkt 
från återförsäljare men man får ställa frågor till dom och tala om vad det är man är ute 
efter och lita på deras omdöme. Biblioteken har ju politiskt fastställda 
medieurvalsprinciper som vi måste följa i alla bokinköpssammanhang, men som sagt, det 
är inte alltid lätt att hålla koll, framförallt på den litteratur som är skriven på andra alfabet 
än de vi kan. 

Bibliotek F kan se ett problem i att efterfrågan av barn- och ungdomslitteratur 
på andra språk än svenska ibland är större än utbudet. Vidare uppger bibliotek 
F, att det även kan vara svårt att veta något om kvaliteten på böckerna, 
eftersom ”böcker på invandrarspråk inte recenseras i Btj-häftet, det är bara en 
annotation om vad boken handlar om. Man vill ju att barn med annat 
modersmål än svenska också ska få bra böcker.” 

Att ta hänsyn till hur representationen av ”invandrare” (som bibliotek F 
uttrycker det) såg ut i kommunen och anpassa sitt bestånd därefter var också 
viktigt för biblioteken. Bibliotek K skriver till exempel att: 

Det är viktigt att vara medveten om vilka behov som finns och vilka grupper som finns i 
kommunen. Det kan variera mycket över tid och därför är det viktigt att hålla sig 
uppdaterad. Det är dessutom bra att utarbeta goda kontakter med de olika myndigheter 
som kommer i kontakt med invandrarna. Modersmålslärare, lärare på SFI, 
Migrationsverket, olika föreningar med flera. 

Bibliotek L skriver att det också är viktigt att tänka på skillnader mellan 
grupperna beträffande hur länge de vistats i Sverige. ”När det gäller somali och 
arabiska till exempel, är dessa grupper ofta nyanlända, barnen har ofta 
erfarenhet av att läsa på modersmålet, därför är det viktigt att ha dessa språk 
redan från småbarnsstadiet.” Samtliga bibliotek uppger att något som de alltid 
måste tänka på vid inköp, är att inte köpa ”hyllvärmare” utan böcker som 
verkligen lånas. 
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6.2.1 Olika språk på folkbiblioteken 
På folkbiblioteken skiljer man skolspråken från andra utländska språk. 
Resultaten från enkätstudien visar att antalet utländska språk som finns 
representerade i samlingen av barn- och ungdomslitteratur på folkbiblioteken 
varierar i antal. Skalan sträcker sig från ett 30-tal språk upp till 56 olika språk. 
Bibliotekarierna ombads att rangordna de fem största av dessa språk vilket 
resulterade i nedan fallande skala: 

1. Arabiska 

2. Persiska 

3. Serbokroatiska 

4. Ryska 

5. Turkiska 

Följande språk nämndes också men inte alls i lika stor utsträckning bland de 
olika biblioteken: kurdiska, polska, kinesiska, grekiska, somaliska och 
portugisiska. Orsakerna till varför ett visst språk är mer representerat än andra i 
bibliotekets samlingar, var resultatet av utbud och efterfrågan genom tiderna. 
Man uppger också att det ibland kan vara svårt att hitta barnböcker på vissa 
språk då vissa språk har liten utgivning. Några bibliotek gav ett historiskt 
perspektiv på orsaker då de uppgav att inköpen av litteratur har följt 
invandringen till Sverige. Bibliotek F har ett stort bestånd av norska och finska 
böcker och beskriver situationen enligt följande: 

Norska böcker (friexemplar) skickas från Norge (Norges motsvarighet till kulturrådet) till 
länsbiblioteket. Dessa fördelas mellan kommunerna i länet. Att vi har ett stort bestånd av 
finska barnböcker beror på att det var en mycket stor grupp finländare som kom till 
Sverige under 60- och 70-talet. Dessa böcker är inte speciellt efterfrågade idag. Att vi har 
så många portugisiska böcker beror på att en tidigare medarbetare talar portugisiska och 
hade även internationella kontakter med Portugal och Brasilien. Biblioteket fick många 
donationer från förlag i Brasilien och har delvis fungerat som ett depåbibliotek för 
portugisisk barnlitteratur. Serbokroatiska, arabiska och persiska är några av de stora 
invandrarspråken idag. 

Bibliotek J uppger efterfrågan och de ekonomiska ramarna som varit gällande 
under olika perioder som orsaker till varför vissa språk är mer representerat än 
andra. Vidare skriver bibliotek J att medlen för bokinköp var större under 70- 
och 80-talet vilket har lett till att de språkgrupper som då var aktuella därför 
har ett stort bestånd av barnlitteratur, även om de inte är de språkgrupperna 
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som är vanligt förekommande idag. En del bibliotek uppgav också att 
beståndet av barn- och ungdomslitteratur på utländska språk också kan bero på 
att låntagarna med ett visst språk är mer aktiva än andra. Endast tre bibliotek 
svarade nej på frågan om det funnits önskemål från bibliotekarier om intern 
fortbildning eller liknande, gällande barn med anknytningar till andra språk än 
svenska och deras litteraturbehov. Dessa tre bibliotek ansåg det heller inte 
viktigt att ta del av sådan information. Andra bibliotek hade inte haft någon 
sådan utbildning men svarade att det var mycket önskvärt. Exempel på några 
bibliotekariers röster angående denna fråga är följande: 

Det skulle säkert vara mycket nyttigt. Vi på barnavdelningen har inte hunnit reflektera 
över detta. Det är ganska nyligen som vi fick ta över ansvaret för inköp av barn- och 
ungdomslitteratur på invandrarspråk (skolspråken och de nordiska språken har vi haft 
ansvar för hela tiden) (bibliotek A). 

Genom åren har det varit en del om flykting- och invandrarbarns situation och litteratur 
på de studiedagar och träffar som länsbiblioteket anordnar, till exempel vad man ska 
köpa, hur man får tag på det etcetera. Även frågan om vad barn som har svenska som 
andra språk har för behov, har varit ett ämne för barnbibliotekariemöten i länet. Dock var 
det mer av det slaget på 90-talet än det varit under 2000-talet. Men nu det vill säga fr o m 
2005 är det åter ett viktigt ämne bland annat genom att år 2006 utlysts som mångkulturår 
(bibliotek K). 

Det skulle verkligen behövas. Kan hända att det kommer upp på dagordningen i och 
med att det är mångkulturår i år (bibliotek E). 

Andra bibliotek hade fått ta del av någon kortare kurs och enstaka 
föreläsningar genom åren. Bibliotek B hade haft kontinuerlig fortbildning 
genom kurser och studiedagar genom länsbiblioteket och andra institutioner. 
Bibliotek L hade också deltagit i kurser för att öka sina kunskaper om barns 
språkutveckling och om flerspråkiga barns litteraturbehov. 

6.2.2 Överblick av sagobeståndet på utländska språk 
De tillfrågade biblioteken svarar att sagorna som köps in på utländska språk 
har sitt ursprung både i Sverige och utomlands; det ena behöver inte utesluta 
det andra. Ett gemensamt problem som biblioteken har stött på angående inköp 
av sådan litteratur är att utbudet av inhemska sagor på olika språk oftast är 
begränsat. Bibliotek D skriver att det är viktigt att barnen både får behålla sin 
kultur men också att ta del av och växa i den svenska kulturen. Bibliotek J 
skriver följande:  

Vi köper gärna in svenskt material som är översatt eftersom det är lätt för oss att jobba 
med det som vi känner till. Till exempel, om vi får en beställning på polska barnböcker 
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från åk 2 är det svårt att plocka böcker om man inte är bekant med de polska författarna. 
Men vi försöker att också hålla sagor och författare från ursprungskulturen.  

Bibliotek M: ”Vi har alla typer av sagor och fabler från hela världen som är 
översatta till svenska och kan vi, köper vi ofta utomeuropeiska sagor på 
originalspråk”. Bibliotek O: 

 I första hand köper vi in böcker på originalspråk om det är möjligt. Dessutom köper vi in 

sådant som kan vara av allmänt intresse, till exempel Alfons Åberg eller Astrid Lindgrens 

böcker i översättning för att barn och föräldrar ska få möta den svenska litteraturen. 

Några av biblioteken uppger också att efterfrågan på litteratur på andra språk 
än svenska är väldigt liten även hos de bibliotek som är belägna i städer med 
relativt hög andel personer med utländsk bakgrund från olika länder. Inget av 
de tillfrågade biblioteken har någon egen utarbetad handlingsplan för arbete 
med språkutveckling för barn med andra språk än svenska. Många av 
biblioteken genomför och planerar stödåtgärder gentemot förskola och skola.  

6.3 Bibliotekens syn på språkutveckling 

Bibliotek I svarar att det ingår i deras resultatmål för verksamheten att barns 
språkutveckling ska prioriteras. Detta sker genom att bibliotekarierna 
färdigställer bokpåsar på utländska språk för utlåning till föräldrar via 
förskolorna. Det sker också genom att bygga upp ett kontaktnät av 
läslustombud ute på förskolorna och genom att utveckla samverkansformer 
med familjecentraler, öppen förskola och barnavårdcentraler. Bibliotek L 
svarar att praktiskt taget allt som de gör på barn- och ungdomsavdelningen sker 
från ett språkutvecklande perspektiv, till exempel kontakterna med BVC, 
öppna förskolan, skolan med mera. Bibliotek M skriver:  

På barnavdelningen arbetar vi medvetet med tvåspråkighet, genom medieinköp och 
programverksamhet. Vi har också medverkat (både finansiellt och praktiskt) till att sex olika 
titlar av parallellspråkiga böcker blivit översatta till svenska-arabiska, -somaliska, -turkiska. 
Biblioteket har på alla sätt försökt få någon finansiär till detta projekt både genom EU, 
kulturrådet, framtidens kultur, kompetensfonden i Stockholm, Stockholms stadsbibliotek. Alla 
menar att det är bra initiativ som är värt att bevara och utveckla men ingen vill betala för det. 
[…]Vi har sagostunder på olika språk, när det finns personal som behärskar fler språk än 
svenska och är villig att berätta sagor för små barn.[…] Just nu går två personer på en kurs om 
tvåspråkighet.  
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Endast ett bibliotek uppger att ”språkutveckling ser vi inte som någon primär 
uppgift för biblioteken”. Förutom BVC, förskola och skola som 
samarbetspartners nämns även modersmålslärarna, Internationella biblioteket i 
Stockholm, olika föreningar liksom Mångkulturella enheten på Barn- och 
utbildningsförvaltningen. Nedan följer några exempel på hur biblioteken 
förmedlar information om barn- och ungdomslitteratur på utländska språk så 
att barn med anknytningar till andra språk än svenska kommer i kontakt med 
sådan litteratur.  

6.4 Marknadsföring av litteratur på utländska språk 
Ett fungerande samarbete med ovan nämnda institutioner är kärnan för många 
av de tillfrågade bibliotekens verksamhet gällande spridningen av information 
om barn- och ungdomsböcker på utländska språk. Biblioteksvisningar för 
”invandrare” (som bibliotek D uttrycker sig) och asylsökande, klassbesök, 
utställningar, bibliotekens hemsida samt bibliotekens allmänna 
informationsfoldrar, är andra nämnda sätt för att marknadsföra sådan litteratur.   
Bibliotek D marknadsför sådan litteratur genom utlån av böcker till förskolor 
och skolor, genom att erbjuda möjligheten att medverka i biblioteket med 
bokrecensioner på respektive språk som skyltas upp som lästips till andra barn, 
samt genom visningar och information till skolklasser.  

Bibliotek F uppger att SFI6 regelbundet besöker biblioteket med sina 
studenter/elever. ”Lärare i ’internationella klasser’ (klasser där alla elever 
nyligen kommit till Sverige och inte har svenska som modersmål) besöker 
biblioteket med sina elever.” Bibliotek F samarbetar även med 
”Föräldrafamnen”, en projektförening som arbetar för att kvinnor med utländsk 
bakgrund ska komma in i det svenska samhället. ”Det här är ju vuxna kvinnor 
men de är viktiga kontakter eftersom de nästan alla har barn.” Vidare uppger 
bibliotek F att föreningar oftast föredrar att själva göra studiebesök på 
biblioteket istället för att en bibliotekarie kommer till dem. Bibliotek O uppger 
att de, i samband med att skolklasser och förskolegrupper besöker biblioteket, 
alltid visar vilka språk som finns representerade i boksamlingen. ”Ofta brukar 
man kolla upp vad det finns för språk representerade i klassen och så visar man 
var de böckerna finns.” Vidare uppger bibliotek O att barnbibliotekarierna 
ibland är inbjudna till föräldramöten i skolan där de ges möjlighet att även 

                                                 
6 SFI: Svenska För Invandrare 
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prata om böcker på utländska språk om det finns barn med annat modersmål än 
svenska i klassen. Gemensamt för majoriteten av tillfrågade bibliotek i denna 
undersökning är att alla utom ett bibliotek, anser att det är viktigt med kunskap 
om barns språkutveckling inom bibliotekarieyrket och att det är en av de 
grundläggande komponenterna i en bibliotekaries kompetens. 

För att få barn- och ungdomar med anknytningar till andra språk än 
svenska att besöka biblioteket skickas inbjudan ut till skolor och förskolor. 
Några av biblioteken lockar också med sagostunder på andra språk än svenska. 
Bibliotek D menar att det först och främst handlar om att sprida kunskap om 
vad biblioteket kan erbjuda. Vidare skriver bibliotek D att bibliotekarierna bör 
ha en känsla för att böcker erbjuder mer än bara språkutveckling, det handlar 
också om social integration och personlig utveckling på många plan. Bibliotek 
E uttrycker sig såhär: 

De barnen finns ju inte på något särskilt ”ställe” i samhället utan de barnen kommer 
tillsammans med alla andra på klassbesök, bokprat och visningar. Vi har som policy att 
alltid informera om och visa att det finns böcker på många olika språk på biblioteken, 
precis som vi alltid berättar om till exempel talböcker för de som har någon typ av läs –
och skrivsvårigheter. 

Många av biblioteken uppger att man arbetar mer aktivt med aktiviteter som 
främjar språkutveckling på de filialer som är belägna i vad de kallar 
”invandrartäta områden”. Bibliotek D skriver att det, förutom bokprat, 
visningar och klassbesök, även ges information till barnavårdcentralens 
föräldragrupper. Bibliotek D vill också påpeka att sagostunder och 
informationsträffarna vänder sig till alla barn och föräldrar, oavsett 
ursprungsland. Bibliotek O skriver: 

Ett av bibliotekets mål är att nå alla barn i grundskolan med uppsökande verksamhet 
minst en gång per läsår. Varje termin går vi ut med olika erbjudande till grundskolorna i 
vår kommun. Vi bjuder in till bokprat och diverse studiebesök på biblioteket för att lära 
barn att hitta på biblioteket. Vi anordnar också författarbesök för alla elever i 
grundskolans år fem och år åtta. Vi har också ett läsprojekt med författarbesök för sex-
åringarna. Alla dessa aktiviteter vänder sig till alla barn, även barn med 
invandrarbakgrund. Vi har inga speciella aktiviteter som vänder sig enbart till barn med 
anknytning till andra språk än svenska. Vår förhoppning är att vi når dessa barn med alla 
våra uppsökande aktiviteter till alla grundskoleelever. 

Biblioteken tillfrågades också om de har deltagit i eller ska delta i något 
projekt som främjar språkutveckling för barn med anknytning till andra språk 
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än svenska. Nedan följer en redogörelse för hur de olika biblioteken ställde sig 
till frågan. 

6.5 Projekt som biblioteken ska delta eller har deltagit i 
11 bibliotek av 15 svarar ja och ställer sig positiva till att delta i projekt 
rörande språkutveckling för barn. Två av biblioteken i undersökningen uppger 
att de under år 2006 ska delta i projektet LekaSpråkaLära som beskrivits 
tidigare i uppsatsen. Bibliotek I skriver följande om projektet: 

Från och med vt-06 deltar vi i ett projekt Leka-Språka-Lära, där barnbibliotekarier arbetar 
tillsammans med förskollärare kring språkutveckling. Bland annat ska vi titta närmare på 
hur utländska bokpåsar används på förskolorna och hur vi med hjälp av dem får föräldrar 
att gå vidare och upptäcka att biblioteket är en resurs. 

Bibliotek D uppger att de under 2006 kommer att genomföra ett projekt kallat 
Härkomlingar. Vidare uppger bibliotek D att projektet innebär att, skolklasser i 
skolor med mångkulturellt elevunderlag ombeds uttrycka sig i text och bild 
kring givna teman. Dessa teman kan till exempel ”vara jag själv, min familj, 
hur vi hamnade i denna stad, våra fester och högtider, traditioner och så vidare. 
Observera att detta gäller alla barn, oavsett etniskt ursprung - vi har alla 
kommit hit på något sätt”, skriver bibliotekarien. Bibliotek E har deltagit i ett 
projekt som kallas Allas barnbarn. Projektet fungerar så att pensionärer 
besöker förskolor regelbundet och läser sagor. Bibliotek E förde också, i 
samband med detta projekt, en informationskampanj där man försökte få fler 
pensionärer med utländsk bakgrund att delta. Att år 2006 har utsetts till 
mångkulturår uppges återkommande som en bidragande orsak till 
initiativtagande till dessa kommande projekt. 

Några av de tillfrågade biblioteken uppger att arbetet med språkutveckling- 
och bevarande av modersmål, ser annorlunda ut idag än vad det gjorde för tio 
år sedan. Idag finns det en större medvetenhet om modersmålets betydelse som 
fått en starkare ställning i läroplanen. Biblioteken uppger också att flera 
språkgrupper har tillkommit. Bibliotek I uppger att ”[m]yndigheten för 
skolutveckling, förskolans läroplan, kommunala nämnder med flera, bidrar till 
att fokuseringen på språkutveckling tilltagit avsevärt sedan 1995.” Under 
senare år har bibliotek I också utövat ett språkutvecklande arbetssätt, vilket 
finns med som ett klart och tydligt mål i deras verksamhetsplanering. Bibliotek 
K uttrycker sig som följande:  
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Idag har vi utvecklat samarbetet med BVC som var i sin linda –95, där vi i hög grad 
uppmärksammar om föräldrarna talar annat språk än svenska. Helt nytt är samarbetet med 
logopedmottagningen som syftar till stöd till barn med språkstörningar men eftersom 
logopedens arbete med barn med annat språk inte kommit så långt, gäller samarbetet än så 
länge bara det svenska språket, men vi hoppas den vägen få mer information vilka 
språkliga problem invandrarbarnen har. Nytt är också att vi idag riktar oss med 
information direkt till modersmålslärarna. Barnböcker och andra medier hade vi nog i 
samma utsträckning 1995 som idag, men språken varierar ju beroende på vilka som bor i 
kommunen. 

Bibliotek L skriver att diskussioner om tvåspråkighetens metodik och teori har 
gått isär många gånger sedan 1995, men att medvetenheten om modersmålets 
betydelse har ökat.  

Av de tillfrågade biblioteken i denna undersökning svarar fem av femton 
att de har en biblioteksplan. Andra bibliotek håller på att arbeta fram en 
biblioteksplan och alla har som mål att biblioteksplanen ska vara klar under 
2006. Bibliotek C svarar att det ännu inte finns någon biblioteksplan färdig, 
däremot finns en medieplan7 över medier på främmande språk.  I medieplanen 
framgår att biblioteket har ett särskilt ansvar för medier på andra språk än 
svenska. Stadsbiblioteket, tillsammans med kommundelsbibliotek belägna i 
mångkulturella områden, ska ha ett brett utbud av medier på skilda språk. 
Vidare uppger bibliotek C att det i medieplanen står skrivet att biblioteken 
aktivt ska följa förändringar i efterfrågan som kan äga rum på grund av 
invandring. Även bibliotek I har en biblioteksplan under utarbetning men 
uppger resultatmålen för barnavdelningen genom att hänvisa till bibliotekets 
verksamhetsplan för 2006:  

Vi vill uppnå på tre års sikt: fler barn har fått tillgång till böcker och andra medier för att 
kunna utveckla sitt språk. Vi vill uppnå på ett års sikt: Biblioteken har bedrivit 
uppsökande verksamhet som bidrar till barns språkutveckling med särskild hänsyn tagen 
till de prioriterade stadsdelarna 

Bibliotek M uppger att barns språkutveckling ingår som en vital del av deras 
uppdrag i biblioteksplanen, samt att biblioteket håller på att utarbeta 
medieplaner för både vuxen- och barnavdelningen. Sist i enkäten, under 

                                                 
7 Medieplan: En medieplan ska innehålla ett antal olika delar som beskriver hur de olika avdelningarna 

på ett bibliotek, och ibland också underavdelningar ska hanteras i inköpsarbetet (Höglund & Klingberg 

2004:99). 
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punkten övriga synpunkter ges ordet fritt till bibliotekarien, en chans att skriva 
ner sådant som de anser att de inte fick sagt genom att ha besvarat tidigare 
frågor. Några bibliotekarier har inte skrivit något alls medan andra vill 
poängtera att biblioteket är till för alla, oavsett kön, ålder och etnicitet. En röst 
skriver att de vill vara lyhörda för människors behov och att de förändrar deras 
inköps- och arbetssätt efter de behov de kan skönja. Vidare skriver de att det 
finns de som aldrig besöker biblioteken där bibliotekets ambition är (och alltid 
har varit) att försöka hitta arbetssätt för att de ska upptäcka vad biblioteken har 
att erbjuda.  

I följande kapitel följer en utförlig analys och diskussion om 
undersökningens resultat. De kulturella och språkvetenskapliga aspekter och 
teorier som presenterades i kapitel två kommer att knytas till det samanställda 
resultatet från enkätsvaren. Tidigare nämnda styrdokument samt tidigare 
forskning som nämnts i kapitel fyra respektive fem, kommer även de att knytas 
samman med enkätsvaren. På så vis knyts alla trådar ihop och visar en 
helhetsbild av folkbibliotekens arbete med barns språkutveckling och 
tvåspråkighet. Då det framkommit att tillgången till sagan är en sådan viktig 
del i ett barns språkutveckling har jag valt att dela upp det avsnittet. Jag 
kommer att presentera sagan som kulturförmedlare och sagan som hjälpmedel 
för språkutveckling. Detta för att lättare klargöra kopplingen till teoridelen i 
denna uppsats som också behandlar socialisationsaspekten samt termen kultur 
först och språkvetenskapliga aspekterna sist.  
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7. Analys och diskussion av resultatet 

I inledningen till denna undersökning skrev jag om Vakkaris syn på 
bibliotekens informationsförmedlingsprocess och kunde dra slutsatsen att 
denna process ser likadan ut i teorin men skiljer sig åt i praktiken, beroende på 
vilken information som efterfrågas av kommunen samt vilken information som 
är relevant för biblioteksanvändarna. Resultaten från undersökningen visar 
också att det finns skillnader mellan olika folkbiblioteks bokbestånd och 
förhållningssätt till språkutveckling och tvåspråkighet. Vakkaris syn på 
informations-förmedlingsprocessen får stöd av  Höglund & Klingbergs idé om 
medieplanering på folkbibliotek (se 5.3). Biblioteket kan själv bestämma vad 
som skall prioriteras och efter det fördela medieanslaget. Detta skulle resultera 
i ökad flexibilitet och möjlighet att medvetet förändra inriktning, när behoven 
ändras.  

Bland de förslag från Unesco om hur folkbiblioteken kan arbeta för 
främjande av läskunnighet, information, utbildning och kultur, framkom det att 
bibliotekariens arbete skulle innefatta att skapa och stärka läsvanor hos barn 
från tidig ålder samt främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en 
kulturell mångfald. Vad är då kultur? I boken Teori för Kulturforskare 
(Arnstberg 1986) finns bland annat den engelske kulturforskaren E.B Tylors 
definition av termen kultur. Enligt Arnstberg var Tylor den förste som gav en 
utförlig definition av kulturbegreppet: ”Kultur eller civilisation är det 
helhetskomplex /complex whole/ som innefattar kunskaper, tro, konst, lagar, 
moral, seder och varje annan kapacitet och vana som människan förvärvat i 
egenskap av samhällsmedlem (1871)” (Arnstberg 1986:72).  Den bästa 
definitionen av kulturbegreppet har enligt Arnstberg gjorts av antropologen 
Franz Boas (1930). Enligt Boas innefattar kultur ”ett samhälles alla 
manifestationer av sociala vanor, individens grupprelaterade reaktioner samt 
produkterna av mänskliga aktiviteter i den mån de är resultat av de sociala 
vanorna” (Arnstberg 1986:72). Vidare skriver Arnstberg att det under 1950-
talet och framåt lagrades olika begränsade kulturdefinitioner på varandra, som 
enligt Arnstberg ledde fram till åsikten att kulturbegreppet behövde definieras 
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så att det kunde användas i empiriska undersökningar. Under 70- och 80-talet 
gör norska och svenska antropologer bedömningen att kultur består av en 
grundläggande uppsättning värden och definierar kultur som en mental 
kategori Den svenske antropologen Ulf Hannerzs definition av kultur 
lyder:”…kultur är gemensamt, delat, socialt inhämtat medvetande, överfört och 
sedan bibehållet genom kommunikation.” Hannerz kallar det för det kollektiva 
medvetandet (Arnstberg 1986:73). Någon djupare analys av ordet kulturs 
innebörd hör inte hemma i denna uppsats men jag vill ändå med denna text 
understryka vikten av att vara medveten om dess komplexitet. 

    Den gemensamma nämnaren för de språkforskare jag valt att använda 
mig av i teoridelen (se kapitel 2) påtalar språkets betydelse för 
socialisationsprocessen. Wellros menar att språket är ett viktigt hjälpmedel i 
denna process eftersom attityder bildas och omformas parallellt med 
språkinlärningen. Människan socialiseras till något och i den svenska 
integrationspolitiken och i den allmänna retoriken är det en socialisation till det 
svenska. Vad detta svenska är, är dock sällan definierat. 

 Enligt Säljö (se 2.2) är det i den primära socialisationen som barnet lär sig 
sitt första (ibland även andra) språk. Om jag ser på samhället idag vill jag påstå 
att den sekundära socialisationen som Säljö kallar det, är minst lika viktig för 
språkinlärning. Många barn vars föräldrar är första generationens immigranter 
har liten eller ingen möjlighet att lära sig svenska i hemmet. För sådana barn är 
bibliotek, förskola och skola avgörande och betydelsefulla resurser för barnets 
socialisation och språkutveckling. Skutnabb-Kangas teori om att assimilationen 
innebär ett känslomässigt förkastande av den gamla kulturens normer och 
värderingar vet vi  av modern forskning av idag att så inte är fallet. Jag anser 
att det är fullt möjligt för olika kulturer att samexistera i en individs liv, vilket 
vi dagligen kan se i svenska skolor där barn med ”invandrarbakgrund” lever 
med både sin svenska och ”invandrarbakgrunds” kultur. Identifieringen kan 
ske till flera kulturer: ungdomskultur, punkare, chilensk, värmländsk.  

7.1 Sagan som kulturförmedlare 
Nauclér ser språkinlärning som en del av barnets socialisation eftersom språket 
är en del av människans sociala beteende och menar att man kan använda 
sagan som kulturförmedlare. Hon motiverar sitt påstående med att barn som 
växer upp i två kulturer är i behov av läsupplevelser som skildrar båda 
kulturernas livssyn (se 5.1). Precis som Nauclér var bibliotekarierna i 
undersökningen medvetna om vikten av att finna sagor som skildrar såväl den 
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svenska kulturen som barnets ursprungskultur. En av rösterna i 
undersökningen, Bibliotek D uttrycker detta genom att beskriva vikten av att 
”barnen både får behålla sin kultur men också ta del av och växa i den svenska 
kulturen” (se 6.2.2). Bibliotekarierna uppgav också att det var viktigt att det 
fanns bredd i urvalet, inkluderat alla åldrar och alla media. Men, de pekade 
också på bristande språk och mångkulturkompetens. Ett exempel på när detta 
tydliggörs i enkätsvaren är när bibliotek J uppger att de gärna köper in svenskt 
material som är översatt eftersom det är ”lätt för oss att jobba med det som vi 
känner till” (se 6.2.2). Ett sådant uttalande talar för att sagor där 
”invandrarbarnens” ursprungskultur förmedlas på biblioteken är färre jämfört 
med böcker som skildrar den svenska kulturen.  
       Denna studie visar att Statens kulturråd har en avgörande roll för utgivning 
av barn och ungdomslitteratur på andra språk än svenska. Statens kulturråd bör 
därför arbeta aktivt för att hitta tillvägagångssätt som gör det möjligt att ge 
distributionsstöd även till böcker som har ett annat ursprungsspråk än svenska. 
Antalet titlar i barn - och ungdomslitteratur på andra språk än svenska som fått 
distributionsstöd har ökat de senaste fem åren men, oftast gäller det böcker som 
ursprungligen är författade på det svenska språket. Detta resulterar i att det blir 
svårare för bibliotekarierna att finna litteratur som skildrar olika kulturers 
livssyn. Orsaker till varför tillgången på böcker är ojämn mellan språken 
grundar sig enligt Engman (se 5.2) ofta i vilka förutsättningar som finns för 
bokutgivning i hemlandet samt att berättartraditionen ibland är överlägsen den 
skriftliga. 
     Enkätsvaren visade att bibliotekarier i första hand använde 
sambindningslistor från Bibliotekstjänst för att se urvalet av barn- och 
ungdomslitteratur på utländska språk men de har även kontakt med 
specialiserade bokhandlar och förlag. Internationella biblioteket var också en 
källa biblioteken använde sig av, en bra resurs för biblioteken då de 
ekonomiska anslagen blir allt mindre (se 6.2). Internationella biblioteket har 
tillgång till personal på många olika språk vilket medför att de lättare kan 
avgöra kvalitet på böcker jämfört med andra bibliotekarier som får förlita sig 
på BTJ-häftets annotationer om vad boken handlar om, utan någon mer utförlig 
recension. Detta medför att den breda språkkunskapen på Internationella 
biblioteket kan vara en orsak till att vissa bibliotekarier väljer att i första hand 
låna böcker från Internationella biblioteket framför egna inköp.  En viktig 
punkt som bibliotek D lyfter fram är att bibliotekarierna bör ha en känsla för att 
böcker erbjuder mer än bara språkutveckling, det handlar också om social 
integration och personlig utveckling på många plan. Att Internationella 
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biblioteket spelar en stor roll i arbetet kan ses som konsekvenserna av att 
bibliotekarierna ute på biblioteken inte alltid har den språkkompetens som 
krävs för att kunna ta fram ett brett urval av litteratur på andra språk än 
svenska.  

7.2 Förlag och bibliotek 
Enligt förlaget Apec, som många bibliotek nämner som källa till barnböcker på 
utländska språk, ska böckerna utgå från barnens perspektiv och inte samhällets. 
Exempel på litteratur som förlaget satsade på var bland annat Emma-, Totte- 
och Luddeböckerna som uppgavs vara identiska med de svenska, förutom 
språket. Detta var enligt Apec sagor som alla barn kunde känna igen sig i, 
oavsett kultur. Sedan år 1979 finns det statliga distributionsstödet som alla 
förlag kan söka. Eftersom det statliga distributionsstödet innebär att samtliga 
titlar som får distributionsstöd automatiskt skickas ut till alla 
kommunbibliotek, borde det ligga i alla förlags intresse att vara aktiva och 
söka detta stöd. Det är ett ypperligt tillfälle för mindre förlag som Apec att få 
sin litteratur distribuerad till biblioteken. Då biblioteket uppges vara en viktig 
inkomstkälla för mindre förlag och bokhandlar borde dessa satsa på 
marknadsföring mot just biblioteken. Det är ett bra sätt att nå ut till läsarna och 
göra dem uppmärksamma över vilket utbud som finns. Något som jag tolkar 
som önskvärt bland många av bibliotekarierna som medverkat i denna 
undersökning.  
       För att nå ut till läsarna krävs det att biblioteken i sin tur, skyltar med 
dessa böcker. Förskolan borde här vara en bra samarbetspartner för biblioteket 
eftersom det är en kanal att även nå föräldrarna igenom. Av Bender-Pulidos 
reportage och kulturrådets statistik att döma samt bibliotekariernas röster i 
undersökningen verkar det som om meningarna går isär gällande nedskärningar 
kontra utökande av distributionsstöd till förlagen. Det är allmänt känt att 
statistik ibland kan vara vilseledande men jag väljer att tro på mina egna 
slutsatser från denna undersökning och står fast vid att distributionsstödet har 
ökat i antal titlar sedan år 2000. 

 

7.3 Olika sagor & språk som finns på biblioteken 
Inköpsförslag, efterfrågan, utbud (se 7.1) och befolkningsstruktur var fyra 
övergripande faktorer som styrde urvalet av litteratur på biblioteken. Urvalet 
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av litteratur på andra språk än svenska berodde också på vilka språkgrupper 
som var mest aktiva biblioteksbesökare och låntagare. De fem största eller 
mest förekommande språken på tillfrågade bibliotek uppgavs vara, rangordnat i 
fallande skala: arabiska, persiska, serbokroatiska, ryska och turkiska. Sagor 
med ursprung i dessa språk är alltså att önska av bibliotekarier såväl som av de 
olika språkgrupper som finns i samhället. Bibliotekens inköp av litteratur på 
andra språk än svenska har följt immigrationen till Sverige. De ekonomiska 
ramarna för bokinköp som funnits under 70-, 80- och 90-talet, har resulterat i 
att vissa språk finns mer representerat än andra ute på biblioteken även om det 
inte är det språk som är vanligast förekommande idag. Detta kan kanske ha 
resulterat i att vissa av dessa titlar övergått från att vara högaktuell litteratur till 
att bli så kallade hyllvärmare. Om en bok blir en hyllvärmare eller inte tror jag 
beror på hur pass långsiktig medieurvalsprinciperna i varje kommun är och hur 
ofta de ändras.  

Av undersökningen framkommer att biblioteken har politiskt fastställda 
medieurvalsprinciper som de måste följa i alla bokinköpssammanhang. Dessa 
medieurvalsprinciper varierar från kommun till kommun eftersom sådana 
beslut tas på lokal nivå. Samtliga bibliotekarier i undersökningen uppgav att 
den övergripande faktorn som gällde vid alla bokinköp var att försöka undvika 
att köpa ”hyllvärmare” och att köpa in böcker som verkligen lånas. Detta 
resonemang talar för att låntagarnas egna förslag på inköp av litteratur kan ha 
relativt stor genomslagskraft på urvalet av litteratur.  

En annan återkommande faktor som enligt bibliotekarierna till stor del 
styrde urvalet av litteratur på andra språk än svenska, var att anpassa sitt 
bestånd till de olika språk som fanns representerade i kommunen. Många av 
bibliotekarierna var medvetna om att det är viktigt för biblioteken att arbeta 
aktivt för att främja barns språkutveckling och vissa bibliotek satsade extra på 
just barnlitteratur på andra språk än svenska.  

Några av biblioteken hade en bibliotekarie med speciellt ansvar att 
bevaka litteratur på andra språk än svenska medan det hos andra bibliotek inte 
prioriterades mer än övrigt bibliotekariearbete. För att öka kompetensen hos 
den bibliotekarie med speciellt ansvar för andra språk än svenska kan 
språkutbildning vara ett alternativ. Ett annat alternativ kan vara att medvetet 
satsa på att nyanställa personal som talar flera språk och har mångkulturell 
kompetens.  Även de bibliotek som inte hade en tjänst vikt åt att övervaka 
andra språk än svenska var positivt inställda till arbete med barns 
språkutveckling.  En del bibliotek har helt enkelt inte råd att anställa mer 
personal. Biblioteken är beroende av kommunens ekonomi eftersom det är 
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kommunerna som bestämmer hur mycket pengar som ska avsättas till 
biblioteken. Många bibliotekarier framhåller också att det är viktigt att skilja 
på skolspråk och andra utländska språk. Detta kan bero på att skolspråken är 
språk som barnen i skolan antingen läser som obligatoriskt ämne eller också 
som frivilligt tillvalsämne. 

7.4 Sagan som hjälpmedel för språkutveckling 
Många bibliotek i undersökningen uppger att samarbete med förskola och 
skola var en viktig process i bibliotekens arbete för att främja barns 
språkutveckling. Skutnabb-Kangas idé om barns språkutveckling som 
redogjordes för under avsnitt 2.3  kan ge en bild av hur barn genom sagans 
hjälp kan utveckla sitt språk och även lära sig ett andra språk. Skutnabb-
Kangas skiljer på enspråkiga barns språkutveckling och tvåspråkiga barns 
språkutveckling. För ett tvåspråkigt barn ser språkutvecklingen ut som för ett 
enspråkigt barn upp till fyra- fem årsåldern då barnet kommer i kontakt med 
den svenska förskolan och det svenska språket. Skillnaderna i språkutveckling 
beskrivs genom att använda termerna ytflyt och tankeverktyg. Det som 
utvecklas snabbast hos ett barn är ytflyt vilket innebär att barnet, vid 4-5 
årsåldern kan tala sitt modersmål flytande i situationer där barnet kan se, peka 
och förstå av sammanhanget, situationer som inte är intellektuellt krävande. 
Barn som börjar med det andra språket, i detta fall svenskan, vid 4- 5 årsåldern 
lär sig behärska ytflytet i det svenska språket på ett halvt till två års tid. 
Tankeverktygsutvecklingen (se 2.4) utvecklas också i snabb takt. Efter fem till 
sju år har det tvåspråkiga barnets tankeverktygsutveckling kommit ikapp de 
barn med svenska som modersmål. Cummins teori (se 2.3.2) om att man kan 
mäta ett barns språkkompetens genom att skilja på BICS- och CALP-
färdigheter i ett språk liknar Skutnabb-Kangas teori om ytflyt och tankeverktyg. 
Ytflytet kan jämföras med BICS-färdigheter i språket och vad Skutnabb-Kangas 
kallar för tankeverktyg kan jämföras med CALP-färdigheter i språket. Sagans 
roll för språkutveckling har lyfts fram i mycket av den tidigare forskning som 
presenterats i kapitel fem. Även resultaten från enkätstudien visar på att det är 
viktigt med sagor som representerar såväl barnets ursprungskultur som den 
svenska kulturen (se kapitel 6). 
       Tanken med flexibla sagorum som presenterades i Wåhlström & 
Önnerfälts uppsats (se 5.2) där det gick att anpassa rummet efter många olika 
aktiviteter verkar vara ett bra alternativ för biblioteken. På så sätt kan rummet 
användas för till exempel både läxläsning och sagostund. Något som förklarar 
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språkets och därigenom sagans betydelse för ett barns språkutveckling är 
Skutnabb-Kangas uttryck: ”Genom språket får vi kulturarvet från gångna 
generationer och genom språket för vi det vidare till våra och andras barn” (se 
2.2). Som tidigare nämnts, uppger många av biblioteken att de arbetar mer 
aktivt med aktiviteter som främjar språkutveckling på de filialer som är 
belägna i vad de kallar ”invandrartäta områden”. Bibliotekariens egen attityd 
och engagemang har stor betydelse för hur arbetet med barns språkutveckling 
yttrar sig på de olika biblioteken. 

7.4.1 Bibliotekariens attityd och engagemang 
Utifrån enkätsvaren tolkar jag situationen som att den bibliotekarie som var 
mycket positivt inställd till sitt arbete med barns språkutveckling och litteratur 
på andra språk än svenska också kunde svara mer utförligt på enkätfrågorna. 
Vissa bibliotek skulle rekrytera en bibliotekarie med speciell inriktning på  
integrations- och ”invandrarfrågor” för barn, andra arbetade aktivt med sådana 
frågor utan specialist och ansåg att det ingick i bibliotekarieyrket.  Som 
framgår av resultaten ansåg endast tre bibliotekarier av 15 att det inte var 
viktigt för bibliotek med intern fortbildning eller liknande, beträffande barn 
med anknytning till andra språk än svenska och deras litteraturbehov. Dessa 
bibliotek hade heller inte deltagit eller planerat att delta i något speciellt 
projekt rörande barns språkutveckling. Resterande bibliotekarier var istället 
positivt inställda till information om barn med anknytning till andra språk än 
svenska och deras litteraturbehov. Denna attityd talar för att de flesta av 
biblioteken försöker att göra ett så gott arbete som möjligt för att främja 
språkutveckling hos barn med anknytning till andra språk än svenska, trots 
ekonomiska brister. Orsaker till att hela 17 bibliotek valde att inte svara på 
enkäten kan vara många. Kanske är det bevis för att min teori om att 
svarsfrekvensen skulle blivit högre med utskick brevledes kan vara sann. Jag 
tror inte att de bibliotek som inte besvarat enkäten automatiskt är ointresserade 
av arbete med barns språkutveckling, snarare kan det handla om en osäkerhet 
hos bibliotekarien avseende kunskap om just deras biblioteks policy.  

 Exempel på en bibliotekaries engagemang är när bibliotek F berättar 
om att orsaken till bibliotekets stora bestånd av portugisisk litteratur berodde 
på att en tidigare medarbetare talade portugisiska och även hade internationella 
kontakter med Portugal och Brasilien, vilket i sin tur resulterade i att 
biblioteket fick många donationer från förlag i Brasilien. Ett annat exempel på 
bibliotekariers engagemang och positiva attityd är deras strävan efter att bygga 
upp ett kontaktnät med andra institutioner som också kommer i kontakt med 
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barn med anknytning till andra språk än svenska, på ett eller annat sätt. Till 
exempel genom BVC, öppna förskolan, skolan med mera. Rozajac visade i sin 
uppsats att öppna förskolan var en viktig samarbetspartner för biblioteken, 
eftersom bibliotekarien som besökte öppna förskolan nådde de barn och 
föräldrar som inte alls besökte biblioteket men istället besökte öppna förskolan.    
En ökad förståelse för och insikt i hur ett bibliotek kan arbeta för att främja 
barns språkutveckling och vilka resurser som finns, tror jag skulle vara ett 
positivt inslag för olika institutioner i samhället. Några bibliotekarier i 
undersökningen vill poängtera att biblioteket är till för alla, oavsett kön, ålder 
och etnicitet. En röst skriver att de vill vara lyhörda för människors behov och 
att de förändrar deras inköps- och arbetssätt efter de behov de kan skönja. 
Bibliotekarierna var väl medvetna om att det finns de som aldrig besöker 
biblioteken (både svenska och personer med utländsk härkomst).  

Bibliotekens gemensamma ambition är att försöka hitta arbetssätt för 
att dessa människor ska upptäcka vad biblioteken har att erbjuda. Hur 
biblioteken i sin tur kan arbeta med marknadsföring av sina resurser och 
tjänster kommer att analyseras och diskuteras närmare under 7.6. Närmast 
följer först en analys och diskussion om de olika projekt som biblioteken 
medverkat eller kommer att medverka i. 

 7.5 Projekt som främjar barns språkutveckling 
Ett samarbete mellan bibliotek och förskola rörande barns språkutveckling och 
tvåspråkighet har visat positiva resultat. Det är även positivt för 
socialisationsprocessen som nämnts ovan, eftersom attityder bildas och 
omformas parallellt med språkinlärningen. Ett exempel på bibliotekens 
samarbete med förskolan är projektet LekaSpråkaLära. Genom att 
bibliotekarier och pedagoger läser högt för barnen och aktiverar barnen genom 
olika lekar, främjas både ytflyt och tankeverktyg hos barnet. Eftersom det tar 
längre tid för barn i en tvåspråkig miljö att utveckla tankeverktygsdelen i det 
andra språket, anser jag att det är extra viktigt för barn som har ett annat 
modersmål än svenska att i tidig ålder komma i kontakt med det svenska 
språket. Detta borde underlätta framtida skolgång och inhämtande av 
grammatiska kunskaper i de båda språken. Bibliotekens uppgift blir att 
tillsammans med pedagogerna finna lämplig litteratur som underlättar 
inlärningen för barnet.  

Bibliotekarierna i undersökningen uppgav att det var önskvärt med 
intern fortbildning angående barns språkutveckling och tvåspråkighet, att förstå 
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och ta reda på vad ett barn med svenska som andra språk har för behov i olika 
åldrar. LekaSpråkaLära projektet var också ett sätt att även nå ut till 
föräldrarna. Föräldrarna skulle stimuleras att läsa för sina barn och inse hur 
viktigt läsandet är för barns språkutveckling.  Projektet som startades år 2003 
pågår nu för fullt runt om i Sverige. Två av de tillfrågade biblioteken i 
undersökningen uppgav att de skulle delta i LekaSpråkaLära under år 2006. 
Många av biblioteken i undersökningen hade deltagit eller skulle delta i projekt 
rörande barns språkutveckling.  

Förutom LekaSpråkaLära, nämndes projekten Härkomlingar och Allas 
barnbarn (se 6.5). Härkomlingar var till för det lite äldre barnen där de fick 
uttrycka sig i text och bild kring givna teman. Detta är ett utmärkt exempel på 
hur biblioteket kan medverka till barns språkutveckling. Barnen ges en chans 
att berätta om sina kulturella traditioner, speciella högtider etcetera och får på 
så vis även lära sig saker om andra länders levnadskultur. Projektet Allas 
barnbarn riktade sig till förskolorna, där pensionärer besöker förskolor för att 
ha sagostund med barnen. Biblioteket arbetade aktivt för att locka till sig fler 
äldre med utländsk bakgrund att delta i projektet. Det kan kännas tryggt för 
barn med andra språk än svenska att få kontakt med äldre som talar samma 
språk, samtidigt fungerar den äldre som kulturförmedlare till barnet. Ovan 
nämnda projekt är goda exempel på hur biblioteken runt om i Sverige kan 
arbeta aktivt för att främja barns språkutveckling. För att ett sådant arbete ska 
vara möjligt är det viktigt att biblioteken når ut med information till berörda 
grupper i samhället och marknadsför sig. Hur sådan marknadsföring kan gå till 
kommer att diskuteras i följande delkapitel. 

 

7.6 Marknadsföring av bibliotekets tjänster 
Barn med ”invandrarbakgrund” som även talar andra språk än svenska, finns 
inte på ”något särskilt ’ställe’ i samhället”, som någon bibliotekarie i 
undersökningen uttryckte sig. De kommer tillsammans med alla andra barn på 
studiebesök, bokprat och visningar. Bibliotekens hemsida och bibliotekens 
allmänna informationsfoldrar var andra sätt att marknadsföra litteratur på. För 
att få barn- och ungdomar med anknytningar till andra språk än svenska att 
besöka biblioteken, skickas inbjudan till förskolor och skolor. Att erbjuda 
förskolor och skolor möjligheten att medverka i biblioteket med 
bokrecensioner på respektive språk som skyltas upp som lästips till andra barn 
var ett alternativ i undersökningen, att marknadsföra litteratur på andra språk 

 51



än svenska. Många bibliotekarier tyckte också att det var viktigt att utarbeta 
goda kontakter med de myndigheter som kommer i kontakt med personer med 
utländsk bakgrund, till exempel modersmålslärare, lärare på SFI, 
migrationsverket, olika föreningar med flera. Ett fungerande samarbete med 
dessa institutioner var för många av bibliotekarierna viktigt för att kunna sprida 
information om de tjänster och den litteratur som finns för barn- och ungdomar 
med anknytning till andra språk än svenska. Bibliotekarierna uppgav även att 
föräldrar till dessa barn var en viktig resurs. Det var viktigt att få föräldrarna att 
inse vikten av att barnet tidigt kommer i kontakt med svenska språket samtidigt 
som barnet utvecklar sitt modersmål. Bibliotek O:s exempel där 
bibliotekarierna ibland blir inbjudna till föräldramöten i skolor är ett bra 
exempel. Bibliotekarien får då en möjlighet att även tala om böcker på 
utländska språk om det finns barn med anknytning till annat språk än svenska i 
klassen (se 6.4). Bibliotekariernas resonemang om föräldrarnas insikt rörande 
barns språkutveckling och tvåspråkighet talar för ett antagande om att 
föräldrarna inte känner till den process tillfullo som leder till tvåspråkighet 
eller också utgår kanske bibliotekarien från sig själv och sin egen 
kunskap/okunskap angående språkutveckling. Många bibliotek uppgav ju att 
det fanns önskemål om utbildning rörande språkutveckling och tvåspråkighet. 

7.7 Förändringar i folkbibliotekens arbete sedan 1995 
Arbetet med språkutveckling och bevarande av modersmål, ser annorlunda ut 
idag än vad det gjorde för 10 år sedan enligt många bibliotekarier i 
undersökningen. Idag finns det en större medvetenhet om modersmålets 
betydelse varför det även fått en starkare ställning i läroplanen. Fler 
språkgrupper har tillkommit i samhället vilket också har påverkat bibliotekens 
arbete med inköp och förmedling av sådan litteratur.  

Biblioteken måste vara uppmärksamma och anpassa litteraturbeståndet 
efter de språkgrupper som finns i kommunen. En svårighet i detta arbete 
uppgavs vara att nya språkgrupper etableras så snabbt att biblioteken ibland 
känner att de inte hänger med i utvecklingen. Detta kan också ha att göra med 
det som nämnts tidigare, att vissa språkgrupper är mer aktiva 
biblioteksbesökare än andra och på så sätt uppmärksammas av bibliotekarien i 
ett mycket tidigare skede.  

 Myndigheten för skolutveckling, förskolans läroplan, kommunala 
nämnder med flera, har bidragit till att fokuseringen på språkutveckling tilltagit 
avsevärt sedan 1995. Sagostunder på andra språk än svenska är också något 
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som uppges ha ökat sedan 1995. Av de tillfrågade biblioteken i denna 
undersökning svarar fem av femton att de har en biblioteksplan. Andra 
bibliotek håller på att arbeta fram en biblioteksplan och alla har som mål att 
biblioteksplanen ska vara klar under 2006.  

Min teori om att bibliotekens arbete med barns språkutveckling och 
tvåspråkighet skulle skilja sig åt på grund av om det fanns en utarbetad 
biblioteksplan eller inte, stämde inte alls. Bibliotekens arbete med barns 
språkutveckling och tvåspråkighet skiljer sig åt men det beror i första hand på 
hur stora medieanslag biblioteken har, vilka språkgrupper som finns i 
kommunen samt bibliotekariens attityd och engagemang. Jag vill nog påstå att 
likheterna i bibliotekens arbete i detta ämne är större än skillnaderna.   

I redan befintliga verksamhetsplaner och medieplaner för biblioteken 
uppmärksammas arbete med främjande av barns språkutveckling och 
tvåspråkighet. Stadsbiblioteken, tillsammans med kommundelsbibliotek 
belägna i mångkulturella områden, ska ha ett brett utbud av medier på skilda 
språk. Eftersom bibliotekarier ofta köper in litteratur på inköpsförslag, är det 
extra viktigt att bibliotekarien, vid inköp av litteratur på utländska språk, också 
kan vara kritisk till litteraturen så att det inte resulterar i att vissa grupper i 
samhället lyfts fram mer än andra, därav vikten av bredd i urvalet av litteratur. 
Detta kritiska förhållningssätt gäller vid alla inköp av böcker till biblioteken, 
oavsett ämne eller språk. Bibliotekariens språkkunskaper och kanske även 
hans/hennes mångkulturella kompetens är avgörande för att skapa ett brett 
urval av litteratur. 
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8. Sammanfattning och diskussion 

Jag har valt att göra en undersökning angående folkbibliotekens arbete med 
barns språkutveckling och tvåspråkighet. Syftet med denna undersökning var 
att ta reda på hur folkbiblioteken arbetar för att främja språkutveckling hos 
barn med anknytning till annat språk än svenska och vilka samarbetspartners 
som finns för att köpa in och sprida barnlitteratur på andra språk än svenska.  
       Den valda metoden var att göra en enkätstudie samt att studera litteratur 
om ämnet. De teoretiska utgångspunkter som valts har till stor del sin grund 
inom språkvetenskapen. De teorier om barns språkutveckling som presenteras 
är teorier av forskare som är väl kända inom det språkvetenskapliga 
forskningsfältet. Detta val föll sig naturligt då språkutveckling och 
tvåspråkighet är några av nyckelorden i undersökningen.  
       Tidigare forskning i ämnet visar att förskolan är en viktig samarbetspartner 
för biblioteken och att medieplanering på biblioteken är viktigt. Av de 
styrdokument som biblioteken har att rätta sig efter, belyser alla vikten av att 
biblioteken ska arbeta aktivt för att främja barns språkutveckling och stimulera 
till läsning. Biblioteken ska också ägna särskild uppmärksamhet åt immigranter 
och andra minoriteter samt främja kontakten mellan olika kulturer och 
stimulera en kulturell mångfald. Undersökningen visade att sagan kan fungera 
som både kulturförmedlare och som ett hjälpmedel för barns språkutveckling. 
Internationella biblioteket ses som en bra resurs för biblioteken när de söker 
barnlitteratur på andra språk än svenska. Direkt kontakt med förlag och 
bokhandlar var också ett sätt att arbeta på vid inköp av barnlitteratur.  
       Bibliotekariernas egna attityder och engagemang styr bibliotekets arbete i 
hög grad.  Flera bibliotek arbetar redan aktivt för att främja barns 
språkutveckling och tvåspråkighet, men en ökad förståelse mellan 
bibliotekarier och pedagoger om vilka resurser som biblioteket kan bistå med 
för att främja barns språkutveckling skulle kunna medverka till att effektivisera 
ett samarbete mellan förskola och bibliotek.  För att stärka bibliotekariernas 
kunskaper om barns språkutveckling och tvåspråkighet, är mitt förslag att ett 
moment avseende dessa frågor ska ingå i framtida bibliotekarieutbildning. Som 

 54



en bibliotekarie uttryckte sig: ”barn med invandrarbakgrund finns inte på något 
speciellt ställe i samhället”. Detta är viktigt att ha i åtanke i bibliotekariernas 
arbete med barns språkutveckling. Jag håller med Kerstin Rydsjö när hon säger 
att bibliotekarierna måste bli bra på att marknadsföra sig för att lyfta fram 
bibliotekets bestånd och tjänster: ”Vi behöver aktivt knyta kontakter, de 
kommer inte bara för att dörren står öppen” (Rydsjö 2004:70). Sist men inte 
minst vill jag nämna en debatt som pågår just nu om ”blattesvenskan”. Såväl 
professorer som politiker, journalister och andra medverkar i diskussionen 
rörande svenskundervisning och undervisning på olika ”invandrarspråk”. De 
språkforskare som uttalat sig i debatten skriver att: 

Modersmålsundervisningen finns av flera skäl: utvecklade kunskaper i ett förstaspråk har 
visat sig gynnsamt (ej nödvändigt) för en elevs allmänna kunskapsinhämtande, fortsatt 
språkinlärning (också av svenskan alltså), läs- och skrivinlärning, identitetsbildning samt 
för kontakten med föräldrarnas kulturella bakgrund. Det är detta som 
tvåspråkighetsforskare världen över faktiskt är eniga om, inte alls ”djupt oense”. 

(Hyltenstam Kenneth, http://www.dagensnyheter.se/DNet/jsp/ polopoly.jsp?d= 
2207&a=539411 ).  

 Inga tvåspråkighetsforskare ifrågasätter i dag att en god grund i modersmålet gynnar 
andraspråksutveckling och kunskapsinhämtning. Hjärnan rymmer flera språk. Satsningar 
på modersmål (fd hemspråk) står inte i motsättning till stärkt svenska; det behövs både 
och inte antingen eller. I dag ges modersmålsundervisning oftast 40/min/vecka. Det är för 
lite. Man lär sig bäst på det språk man kan bäst. Därför är svenska undervisningsspråk för 
barn med svenska som modersmål. Och därför bör andra modersmål också utnyttjas för 
inlärning. 

(Bijvoet Ellen, Fraurud Kari. http://www.dagensnyheter.se/DNet/jsp/
polopoly.jsp?d=1058&a=546003&previousRenderType=1)
 

Dessa citat från debatten stärker den forskning om tvåspråkighet och 
språkutveckling som jag redovisat för i denna uppsats. Man lär sig bäst på det 
språk man kan bäst, en god grund i modersmålet gynnar andraspråksutveckling 
och kunskapsinhämtning. Detta borde alla barnbibliotekarier ha i åtanke vid 
inköp och spridning av litteratur både på svenska och andra språk. 
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Bilaga  

 

Enkät angående bibliotekariens arbete och förhållningssätt till 
litteratur på utländska språk, med avgränsning till barn- och 
ungdomslitteratur. 

 
Tack för Din Medverkan! 
 
 
 
Befattning/Ansvarsområde: 
Bibliotek:   
 
  
 
1. Finns det specifika tjänster som bevakar utbudet av barn- och 

ungdomslitteratur på utländska språk? Om så är fallet, hur fungerar 
sådana tjänster?  

 
 
2. Hur många utländska språk finns representerade i er samling av barn- 

och ungdomslitteratur? Rangordna de fem största.  
 

 
3. Om ett visst språk är mer representerat än andra, vad beror det på?  
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4. Hur sker urvalet av barn- och ungdomslitteratur på utländska språk på 
erat bibliotek?  
  

 
5. Vilka faktorer är viktiga att tänka på i ett sådant urval och varför?  

 
 

6. Har ni bibliotekarier fått någon intern fortbildning eller liknande, om 
barn med anknytningar till andra språk än svenska och deras 
litteraturbehov? Om ja, redogör för denna.  

 
 

7. Har det funnits eller finns det önskemål från bibliotekarier om intern 
fortbildning eller liknande rörande barn med anknytningar till andra 
språk än svenska och deras litteraturbehov?  
 

 
8. De sagor som köps in på utländska språk. Är det svenska sagor 

översatta till det andra språket eller är det sagor från barnens 
ursprungliga kultur?  
 

 
9. Har biblioteket någon egen handlingsplan gällande språkutveckling för 

barn med anknytningar till andra språk än svenska? Om ja, redogör för 
denna. 

 
 

10. Hur förmedlar bibliotekarier information om barn- och 
ungdomslitteratur på utländska språk så att barn med anknytningar till 
andra språk än svenska kommer i kontakt med sådan litteratur?  
 
 

 
11. Finns det några viktiga institutioner som biblioteket samarbetar med för 

att främja språkutveckling hos barn med anknytningar till andra språk 
än svenska? Redogör för dessa.  
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12. Har ni någon uppsökande verksamhet för att främja språkutveckling 
hos barn med anknytningar till andra språk än svenska? Om ja, redogör 
för denna.  
 

 
13. Anser du att det, i ditt yrke som bibliotekarie, är viktigt med kunskap 

om barns språkutveckling?  
 
 

 
14. Hur ser bibliotekariernas arbete ut för att få barn med anknytningar till 

andra språk än svenska att besöka biblioteket?  
 

 
15. Finns det några speciella aktiviteter på biblioteket som främjar 

språkutveckling för barn med anknytningar till andra språk än svenska?  
 

 
 

16. Har biblioteket deltagit/ska delta, i projekt rörande barn med 
anknytningar till andra språk än svenska och deras språkutveckling? 
Om ja, redogör för detta.  

 
 

17. Om du jämför bibliotekens arbete med språkutveckling- och bevarande 
av modersmål idag och hur det såg ut år 1995, vilka är dom största 
förändringarna?  

 
 

18. Har erat bibliotek en biblioteksplan? Om ja, belyser den någon form av 
språkutveckling för erat bibliotek?  
 

 
 
 
19. Övriga synpunkter:  
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Bilaga 2. Följebrev 
 
Hej,  

Mitt namn är Anna Jöbo och jag studerar Biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Uppsala Universitet. Just nu skriver jag på mitt 

examensarbete som är en D-uppsats om 20 poäng. Ämnet för uppsatsen 

handlar om folkbibliotekens roll för språkutveckling och bevarande av 

modersmål för barn- och ungdomar med utländsk bakgrund. För att få en bred 

överblick av hur folkbibliotek på olika orter arbetar med frågor rörande 

språkutveckling och bevarande av modersmål, skickas medföljande enkät ut till 

ett 30-tal folkbibliotek runt om i Sverige.   

 

Er medverkan är helt frivillig. Som deltagande bibliotek i denna studie kommer 

all information att behandlas konfidentiellt. Uppgifter kommer inte att 

användas till något annat ändamål än denna studie. Sista svarsdatum är 2006-

01-15. Om något är oklart eller om ni har några funderingar är ni välkomna att 

höra av er. Givetvis kommer en kopia av uppsatsen att skickas till de 

bibliotekarier som så önskar. Tack på förhand, 

 

Med vänlig hälsning 

Anna Jöbo 

anna.jobo8982@student.uu.se

 
Tillvägagångssätt: 
1.Spara enkäten på din dator 
2.Besvara enkäten genom att skriva direkt under respektive fråga 
3.Spara och bifoga enkäten i ett mail till mig 
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