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Inledning  

I det svenska skolväsendet finns ett stort antal kulturer och språk representerade. 

Skolverkets statistik visar att nästan 23 procent av de elever som antogs till gym-

nasieskolan läsåret 2012/2013 är utländska, vilket med Skolverkets definition in-

nebär detsamma som att ha två utlandsfödda föräldrar1. De elever som har en ut-

landsfödd förälder och en svenskfödd förälder finns inte urskiljda i skolverkets 

statistik och det är därför rimligt att anta att det utöver de 23 procenten som består 

av utländska elever finns elever som delvis har en annan språklig och kulturell 

bakgrund än den svenska.  Trots detta består de svenska skolbibliotekens bestånd 

nästan uteslutande av böcker på svenska och engelska. Rapporten Skolbibliotek 

2008 från Statens kulturråd visar exempelvis att varje skolbiblioteksenhet i ge-

nomsnitt har 175 böcker på andra språk än svenska och engelska, att jämföra med 

i genomsnitt 3120 facklitterära verk och 3805 skönlitterära verk på svenska och 

engelska.2  

Enligt bibliotekslagens åttonde paragraf är skolbiblioteket och folkbiblioteket 

skyldiga att ägna särskild uppmärksamhet åt invandrare och minoriteter3. Ingrid 

Atlestam reflekterar över denna uppgift i en artikel i antologin Det mångspråkiga 

biblioteket – en nödvändig utopi: 

Här finns hur mycket som helst att göra, men vad är rimligt, vad får det kosta? Dessa frågor 
måste varje bibliotek ställa sig och göra en omvärldanalys, kolla vilka behov som kan tänkas 
finnas och göra en resursavvägning, som man kan stå för i relation till lagen och manifesten4.  

Alla folk- och skolbibliotek har olika förutsättningar, och hur och i vilken omfatt-

ning de ägnar särskild uppmärksamhet åt invandrare och minoriteter skiljer sig åt. 

Att tillhandahålla litteratur på andra språk är ett av flera sätt på vilka biblioteken 

kan uppfylla kraven i bibliotekslagens paragraf åtta. I föreliggande uppsats återges 

fem bibliotekariers beskrivningar av arbetet med litteratur på andra språk än 

svenska och engelska på gymnasiebiblioteken där de arbetar. Uppsatsen undersö-

ker vilka attityder och värderingar som bibliotekspersonalen ger uttryck för i sina 

                                                 
1 Skolverkets webbplats > Statistik & analys > Analys > Gymnasieskolan > Skolor och elever > Läsår 

2012/13 > Tabell 1. 
2  Skolbibliotek. 2008. (2009), Statens kulturråd, s. 30.  
3 Bibliotekslag (SFS 1996:1596). 
4  Atlestam, I. (2012), "Det mångspråkiga biblioteket - en nödvändig utopi" s. 72. 
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beskrivningar, och ställer detta i relation till hur tillgången till kultur och språk 

beskrivs i bibliotekens styrdokument, i tidigare forskning och i teoretiska resone-

mang kring språk och lärande.  

Begreppsdefinitioner 

Litteratur på andra språk 

I detta arbete används den något vaga termen ”litteratur på andra språk” med be-

tydelsen ”litteratur på andra språk än svenska och engelska”, detta för att undvika 

alltför långa och krångliga formuleringar i den löpande texten.   

Modersmål  

Det finns en viss oenighet inom språkforskningen om vad begreppet modersmål 

innebär. En del hävdar att modersmål är det första språket eller språken en männi-

ska lär sig, medan andra hävdar att modersmål är det språk man behärskar bäst 

och åter andra hävdar att det är det språk man använder mest som ska klassas som 

modersmål5. I denna uppsats använder jag begreppet modersmål om det första 

språket eller de första språken som en människa lär sig. Begreppet säger alltså här 

ingenting om hur ofta språket talas eller vilken nivå språkbehärskningen ligger på.  

Förstaspråk 

Förstaspråk används här synonymt med begreppet modersmål. 

Andraspråk  

Andraspråk används i denna uppsats för att beskriva ett språk som lärs in med 

anledning av att det används som huvudspråk i samhället. Det är viktigt att inte 

förväxla andraspråk med främmande språk, som istället innebär ett språk som av 

någon anledning lärs in, ofta i skolsammanhang, men som inte används som hu-

vudspråk i samhället6. Detta innebär alltså i en svensk kontext att en elev som har 

svenska som modersmål och lär sig engelska i skolan studerar ett främmande 

språk. En elev som har ett annat modersmål än svenska och lär sig svenska stude-

rar istället ett andraspråk, eftersom svenskan är huvudspråket i det svenska sam-

hället. 

Målspråk 

Målspråk används här synonymt med begreppet andraspråk. 

                                                 
5 Håkansson, G. (2003), Tvåspråkighet hos barn i Sverige, s. 13. 
6 Lightbown, P. M. (2006), How languages are learned, s. 199. 
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Flerspråkighet 

Flerspråkighet är ännu ett begrepp som inom språkforskningen saknar en entydig 

definition7. I detta arbete används termen flerspråkighet för att beskriva en nå-

gorlunda omfattande användning av två eller flera språk i det vardagliga livet. 

Detta innebär till exempel att de elever som talar sitt förstaspråk i hemmet och sitt 

andraspråk i skolan, på affären, med kompisar och så vidare, räknas som flersprå-

kiga. Elever som har svenska som modersmål och använder engelska på engelska-

lektionerna i skolan och om de möter en turist klassas däremot inte som flersprå-

kiga, då det engelska språket inte används i någon större utsträckning i det vardag-

liga livet.  

Skolspråk 

Då informanterna i studien talar om skolspråk refererar de till de främmande språk 

som lärs ut i skolmiljö, med undantag för engelskan. För enkelhets skull använder 

jag själv samma definition då jag talar om dessa. Skolspråk används alltså i denna 

uppsats som en gemensam beteckning för franska, tyska och spanska. 

 

 

                                                 
7 För en mer utförlig diskussion om definitionen av begreppet i olika situationer, se Håkansson, G. (2003), 

Tvåspråkighet hos barn i Sverige och Otterup, T. (2005), ”Jag känner mig begåvad bara”.  
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Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats redovisar en kvalitativ intervjustudie som undersöker hur fem 

skolbibliotekarier resonerar kring frågan om litteratur på andra språk i dagens 

språkligt heterogena skolor. Syftet med studien är dels att få en inblick i hur skol-

bibliotekarierna upplever arbetet med litteratur på andra språk än svenska och 

engelska, och dels att undersöka hur skolbibliotekarierna resonerar kring skol-

bibliotekets roll i förmedlandet av litteratur på andra språk. Bland annat undersö-

ker studien vilken nytta skolbibliotekarierna ser med litteratur på andra språk och 

vilka faktorer som styr omfattningen av arbetet med litteratur på andra språk. I 

slutdiskussionen ställs skolbibliotekariernas upplevelse av det praktiska arbetet 

med litteratur på andra språk i relation till hur arbetet med litteratur på andra språk 

omtalas i teori, tidigare forskning och styrdokument. Sammantaget strävar studien 

efter att besvara följande frågeställningar: 

Hur resonerar skolbibliotekarierna kring tillhandahållandet av, och arbetet med, 

litteratur på andra språk än svenska och engelska? 

Hur förhåller sig skolbibliotekariernas resonemang kring litteratur på andra språk 

till de krav och riktlinjer som förmedlas i lagar och styrdokument? 

Hur förhåller sig skolbibliotekariernas resonemang kring litteratur på andra språk 

till tidigare forskning om modersmål i skola och skolbibliotek? 
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Bakgrund och tidigare forskning 

Skolbibliotekens arbete med litteratur på andra språk är ett ämnesområde där 

mycket lite forskning har bedrivits. Exempelvis finns det i International Associat-

ion of School Librarianships webbarkiv ingen artikel som behandlar ämnet trots 

att arkivet innefattar 18 års publikationer.8 I detta avsnitt väljer jag därför att vidga 

mitt perspektiv och redogör för forskning inom de tangerande ämnesområdena 

skolbibliotek, skolbibliotek och flerspråkighet samt flerspråkighet i skolan. Den 

kvalitativa studie som detta arbete redogör för består av intervjuer med biblioteka-

rier från fem svenska gymnasiebibliotek, vilket ger uppsatsen en stark förankring i 

den svenska skol- och biblioteksvärlden. Av denna anledning ges den svenska 

forskningen ett stort utrymme i följande forskningsöversikt. Avsnittet avslutas 

med en redogörelse för delar av de styrdokument som de fem skolbiblioteken ar-

betar efter. Ett urval av citat från styrdokumenten presenteras, med fokus på 

mångkultur, språk och bestånd. 

Skolbibliotek 

I rapporten Textflytt och sökslump – informationssökning via skolbibliotek från 

2007 redogör författarna Mikael Alexandersson, Louise Limberg, Annika Lantz-

Andersson och Mimmi Kylemark för det svenska projektet LÄSK (Lärande via 

skolbibliotek).9 I projektet undersöks både vad eleverna lär sig i och genom skol-

biblioteken, samt hur detta lärande sker. Projektet genomfördes 2001-2003, med 

sju medverkande skolor. Sammanlagt medverkade 272 elever i 11 klasser, sju 

skolbibliotekarier och 15 lärare. Klasserna som ingår i studien utgör exempel på 

olika årskurser, skolmiljöer och skolformer. 

I rapporten diskuteras inledningsvis hur begreppet skolbibliotek kan definie-

ras. Författarna väljer att använda sig av en definition som innefattar både skol-

bibliotekets materiella och immateriella dimensioner. Till de materiella dimens-

ionerna räknar de bland annat det fysiska biblioteksrummet och det fysiska me-

                                                 
8 International Association of School Librarianships webbplats > Publications. Webbarkrivet sträcker sig från 

1995 fram till och med 2013. 
9  Alexandersson m.fl. (2007), Textflytt och sökslump - informationssökning via skolbibliotek, s. 8. 
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diebeståndet, medan de immateriella dimensionerna består av exempelvis biblio-

tekariernas förmåga att handleda och undervisa.10  

Författarna diskuterar också hur teknikutvecklingen har påverkat biblioteks-

rummet från att vara enbart lokalt till att bli såväl lokalt som globalt.11 Bibliotekets 

lokala rum har samlingar i form av böcker, tidskrifter och tidningar medan det 

globala rummet erbjuder ytterligare ett bestånd bestående av de webbresurser som 

går att nå från bibliotekens datorer. Användarna ges således tillgång till en större 

del av världens informationsresurser och en ökad tillgänglighet till resurser på 

andra språk.  

I LÄSK-projektet undersöks bland annat hur eleverna använder skolbiblio-

tekens resurser. Resultatet visar att användningsområdena är fler för de äldre ele-

verna än de yngre. Även bland de äldre eleverna används dock biblioteket mer i 

dess roll som förmedlare av skönlitteratur än i dess roll som fakta- och informat-

ionscentral.12 I projektet ingår en studie av hur elever i gymnasiets årskurs 3 söker 

information i biblioteket. Denna visar att många elever upplevde bibliotekens 

skriftliga källor som föråldrade eller komplicerade och att de flesta eleverna där-

för föredrog att söka information på webben.13 Undersökningen visar alltså att 

bibliotekets lokala rum främst används som förmedlare av skönlitteratur och att 

eleverna föredrar bibliotekets globala rum för informationssökning.  

Skolbibliotek och flerspråkighet 

I forskningsöversikten ”The Cultured Word: Cultural Background, Bilingualism, 

and the School Library” av Denise E. Agosto från 2001 presenteras forskning som 

berör textförståelse och litteracitetsutveckling i relation till kulturell bakgrund. 

Forskningsöversikten berör även hur denna kunskap kan användas i en skolbiblio-

tekskontext. Agosto redogör för forskning som visar att kultur och språk utgör en 

slags lins genom vilken människan ser och tolkar texter.14 Detta leder till att läsare 

har lättare att förstå texter om de skildrar läsarens kultur än om de skildrar andra 

kulturer. Minoritetseleverna har därmed sämre förutsättningar än majoritetsele-

verna att uppnå skolans mål.15 En lösning på detta problem menar Agosto kan vara 

att skolbiblioteket tillhandahåller litteratur som ger uttryck för de olika kulturer 

som finns representerade bland minoritetseleverna. På detta vis visar personalen 

                                                 
10 Alexandersson m.fl. (2007), Textflytt och sökslump - informationssökning via skolbibliotek, s. 8. 
11 Alexandersson m.fl. (2007), Textflytt och sökslump - informationssökning via skolbibliotek, s. 15. 
12 Alexandersson m.fl. (2007), Textflytt och sökslump - informationssökning via skolbibliotek, s. 73. 
13 Alexandersson m.fl. (2007), Textflytt och sökslump - informationssökning via skolbibliotek, s. 58. 
14 Agosto, D. (2001), ” The Cultured Word: Cultural Background, Bilingualism, and the School Library”, I 

School Libraries Worldwide, vol. 7, nr 1, 2001, s. 46. 
15 Agosto, D. (2001), ” The Cultured Word: Cultural Background, Bilingualism, and the School Library”, I 

School Libraries Worldwide, vol. 7, nr 1, 2001, s. 47-48. 
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att såväl minoritetskulturer som majoritetskulturen respekteras i skolan.16 Agosto 

menar även att tillhandahållandet av litteratur på de flerspråkiga elevernas första-

språk kan bidra till att öka minoritetselevernas möjligheter att ta till sig den text-

burna kunskapen i skolan, och därmed öka elevernas möjligheter att lyckas i sko-

lan.17 

I Bibliotek och integration: skolbibliotekspersonals förhållningssätt till integ-

ration från 2012 fokuserar Ann Pettersson främst på hur personalen på kombine-

rade skol- och folkbibliotek definierar begreppet integration och vilken roll de 

upplever att biblioteken har i integrationsprocessen. I relation till detta diskuteras 

efterfrågan på och tillgänglighet till litteratur på andra språk.18 Två av bibliotekari-

erna i Pettersons studie uppger att litteratur på andra språk lånas in vid behov. 

Ytterligare två bibliotekarier som medverkar i studien uppger att de försöker an-

passa litteraturutbudet efter de språkliga grupper som finns representerade i områ-

det genom att köpa in litteratur på andra språk och litteratur på lättläst svenska. 

Dessa två informanter uppger också att det är många som vill läsa böcker på sina 

modersmål. Pettersson frågar även samtliga informanter vad de anser är viktigast 

att biblioteken tillhandahåller; medier på elevernas modersmål eller anpassade 

svenska medier, och alla svarar att båda typerna av medier bör finnas represente-

rade.19  

Therese Flodqvist undersöker i sin magisteruppsats Elevers uppfattning och 

användning av skolbiblioteket i en invandrartät gymnasieskola från 2010 hur ele-

ver på en gymnasieskola i ett kulturellt heterogent område använder sitt skol-

bibliotek. Uppsatsen beskriver hur eleverinformanterna återger att de upplever 

biblioteket som rum och hur de använder biblioteket i den dagliga skolverksam-

heten. I samband med detta diskuteras också elevernas användning av litteratur på 

deras respektive modersmål. Gemensamt för de åtta elevinformanterna i studien är 

att ingen av dem har önskemål om att biblioteket ska tillhandahålla litteratur på 

deras modersmål.20  

I kandidatuppsatsen Flerspråkighet i skolbiblioteket: hur skolbibliotekarierna 

ser på sin roll i arbetet med flerspråkiga elever från 2009 utför Kristin Berglind 

och Johanna Rasmussen-Vaedelund en intervjustudie där de intervjuar två skol-

bibliotekarier som båda har arbetat på biblioteket på en högstadieskola i Växjö 

kommun. Uppsatsen beskriver bibliotekariernas uppfattning om bibliotekets roll i 

                                                 
16 Agosto, D. (2001), ” The Cultured Word: Cultural Background, Bilingualism, and the School Library”, I 

School Libraries Worldwide, vol. 7, nr 1, 2001, s. 48. 
17 Agosto, D. (2001), ” The Cultured Word: Cultural Background, Bilingualism, and the School Library”, I 

School Libraries Worldwide, vol. 7, nr 1, 2001, s. 52. 
18 Pettersson, A. (2013), Bibliotek och integration – Skolbibliotekspersonals förhållningssätt till integration, 

ss. 16–18. 
19 Pettersson, A. (2013), Bibliotek och integration – Skolbibliotekspersonals förhållningssätt till integration, 

ss. 16–18. 
20 Flodqvist, T. (2010), Elevers uppfattning och användning av sitt skolbibliotek i en invandrartät gymnasie-

skola, s  52. 



 12 

processen att stödja flerspråkiga elevers lärande och språkutveckling. En av bibli-

otekarierna berättar i intervjun att efterfrågan på litteratur på andra språk inte var 

så stor från början, men att den ökade i takt med att deras bestånd ökade21. Samma 

informant menar att det måste finnas litteratur på biblioteken som passar elever 

som befinner sig på olika läsnivåer och talar olika språk, och att det i dagens 

heterogena samhälle inte fungerar att utesluta en viss demografisk grupp.22  

Sammanfattningsvis framgår det i litteraturen jag har tagit del av om skol-

bibliotek i relation till flerspråkighet tre sätt på vilka biblioteken kan anpassa sitt 

bestånd för att tillgodose de flerspråkiga elevernas behov: genom att tillhandahålla 

litteratur på lättläst svenska, genom att tillhandahålla litteratur på elevernas mo-

dersmål och genom att tillhandahålla svensk litteratur där andra kulturer än den 

svenska och den västerländska skildras. Elevernas intresse för litteratur på andra 

språk beskrivs som stort i studierna av Petterson och Berglind och Rasmussen-

Vaedelind medan Flodqvists elevintervjuer inte visade på något intresse över hu-

vud taget. 

 

Flerspråkighet i skolan  

Tore Otterup skriver i avhandlingen ”Jag känner mej begåvad bara”: Om fler-

språkighet och identitetskonstruktion bland ungdomar i ett multietniskt förortsom-

råde att det har framkommit i flera undersökningar att elever som är födda utom-

lands eller med båda föräldrarna födda utomlands har svårare att uppnå skolans 

mål än de elever som är födda i Sverige med svenska föräldrar.23 Skolverkets rap-

port Elever med utländsk bakgrund. En sammanfattande bild från 2005 visar lik-

nande resultat.24 Det finns en betydande skillnad i grundskolebetygen mellan de 

svenska eleverna och eleverna med utländsk bakgrund, och i gymnasieskolan blir 

klyftan mellan de svenska och de utländska eleverna ännu större.  

I Skolinspektionens rapport Språk- och kunskapsutveckling för barn och ele-

ver med annat modersmål än svenska från 2010 beskrivs ett projekt där Skolin-

spektionen undersöker om skolor och förskolor arbetar på ett sätt som utvecklar 

elevernas språk och kunskaper, och som möjliggör för flerspråkiga elever att nå 

de nationella målen. Granskningen av 21 grundskolor och 21 förskolor i 12 kom-

muner visar att arbetet med att ge flerspråkiga elever goda förutsättningar för 

                                                 
21 Rasmussen-Vaedelund, J. & Berglind, K. (2009), Flerspråkighet i skolbiblioteket: hur skolbibliotekarierna 

ser på sin roll i arbetet med flerspråkiga elever, s. 21. 
22 Rasmussen-Vaedelund, J. & Berglind, K. (2009), Flerspråkighet i skolbiblioteket: hur skolbibliotekarierna 

ser på sin roll i arbetet med flerspråkiga elever, s. 27. 
23 Otterup, T. (2005), Jag känner mej begåvad bara: Om flerspråkighet och identitetskonstruktion bland 

ungdomar i ett multietniskt förortsområde, s. 38. 
24 Elever med utländsk bakgrund. En sammanfattande bild. (2005), Skolverket, s. 16. 
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språkutveckling och kunskapsutveckling i många fall uppvisar brister. Dessa bris-

ter menar skolinspektionen leder till att de flerspråkiga eleverna får sämre förut-

sättningar att nå de nationella målen.25  

Bland annat visar granskningen att personalen i skolan och förskolan sällan 

har kunskap om elevernas intressen, erfarenheter och språkliga och kunskaps-

mässiga nivå. Personalens kunskap om elevernas bakgrund är många gånger be-

gränsad till kunskap om vilket språk eleverna talar. I många fall visar personalen 

ett allmänt intresse för de erfarenheter eleverna har från sina hemländer, men detta 

intresse påverkar enligt skolinspektionens granskning inte nämnvärt den verksam-

het som bedrivs i skolorna och förskolorna. I många fall saknar också personalen 

kompetens för språk- och kunskapsutvecklande arbete med flerspråkiga elever.26 

Skolinspektionens granskning visar också att modersmålsundervisningen ofta 

saknar samband resten av skolans undervisning. Trots att personalen generellt ger 

uttryck för en positiv attityd till elevernas utveckling av en fungerande flersprå-

kighet så ses denna utveckling av många i skolan som ”någon annans ansvar”. 

Personalen visar förståelse för modersmålets betydelse i flerspråkiga elevers kun-

skapsutveckling, men lämnar ofta ansvaret för elevernas modersmålsutveckling 

till modersmålslärare eller föräldrar.27  

I rapporten Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd 

och modersmålsundervisning – ett regeringsuppdrag från 2002 belyser Skolverket 

hur modersmålsundervisningen och modersmålsstödet fungerar i den svenska för-

skolan, grundskolan och gymnasieskolan. Skolverket finner i sin kartläggning att 

modersmålsstödet är organiserat på liknande sätt i de flesta kommuner. Gemen-

samma faktorer som tas upp i rapporten är exempelvis att modersmålsundervis-

ningen bedrivs av ambulerande lärare som arbetar på flera skolor än en, att under-

visningen är förlagd på eftermiddagar och att ämnesundervisning på modersmålet 

sällan förekommer.28  

Som en del av Skolverkets kartläggning ingår en kvalitativ attitydundersök-

ning med skolledare, lärare, elever och föräldrar. Kartläggningen visar en skillnad 

i attityder mellan de som har regelbunden kontakt med modersmålsundervisning-

en och de som inte har det29.  De som arbetar med eller i anslutning till moders-

målsundervisningen uppvisar generellt en medvetenhet om modersmålets bety-

                                                 
25 Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska. (2010), Skolinspekt-

ionen, s. 7. 
26 Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska. (2010), Skolinspekt-

ionen, s. 7. 
27 Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska. (2010), Skolinspekt-

ionen, s. 7. 
28 Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett rege-

ringsuppdrag. (2002), Skolverket, s.12. 
29 Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett rege-

ringsuppdrag. (2002), Skolverket, s.13-14. 

 



 14 

delse för lärande, identitet och språkutveckling, medan övriga samhället generellt 

har en mer negativ och ifrågasättande attityd.  Resultatet visar även att en mängd 

olika attityder till integration finns bland deltagarna i studien. En del informanter 

likställer integration med en anpassning till det rådande, medan andra informanter 

framställer olika språk och kulturer som något positivt. Åter andra informanter ger 

uttryck för attityder gentemot integration som ligger mellan den assimilationsatti-

tyd och den pluralismattityd som beskrivs ovan.30 Undersökningen visar också att 

modersmålsundervisningen är ett ämne som har förhållandevis låg status och ofta 

uppfattas som mindre viktig än den övriga undervisningen. Detta förklaras i Skol-

verkets attitydundersökning med att undervisningen förläggs på eftermiddagstid 

och har begränsad undervisningstid.31 

Skolverkets kartläggning visar att betydelsen av en flerkulturell bakgrund och 

flerspråkighet fortfarande ifrågasätts bland kommunrepresentanter, trots att hem-

språksreformen, som krävde att alla skolor skulle erbjuda modersmålsundervis-

ning, trädde i kraft så tidigt som 1977. Uppfattningen att det gagnar de flersprå-

kiga eleverna att satsa på att lära sig svenska snarare än att utveckla modersmåls-

kunskaperna är fortfarande vanligt förekommande.32 I rapporten beskrivs skolan 

som en verksamhet där språk delas in i olika ”fack” med utgångspunkt från ett 

svenskt perspektiv:  

Svenska som modersmål hanteras i särskild ordning. Svenska som andraspråk ses i allmänhet 
mer som metod och ”hjälpgumma” än språk i sig. Engelska är det språk som i Sverige intar 
en särställning och för vissa målgrupper är på väg att bli ett andraspråk[…] Tyska, franska 
och spanska är de ”officiella främmande skolspråken” eller övriga moderna språk med dagens 
terminologi. Andra språk än dessa har egentligen knappast plats eller uppmärksamhet i skol-
systemet och ses inte heller som tillgångar.33  

I Skolverkets rapport drar man slutsatsen att skolan bör arbeta för att göra mo-

dersmålsämnets status starkare så att ämnet kan bli en väl integrerad del av sko-

lans och förskolans verksamhet. En förutsättning för att modersmålen ska kunna 

integreras som en naturlig del av skolverksamheten är att attityderna till moders-

mål förändras i skolan. Skolverket menar att detta bör ske genom att lärare, elever 

och skolledare får ta del av den forskning som visar på värdet av ett starkt mo-

dersmål.34  

                                                 
30 Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett rege-

ringsuppdrag. (2002), Skolverket, s.13. 
31 Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett rege-

ringsuppdrag. (2002), Skolverket, s.13. 
32 Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett rege-

ringsuppdrag. (2002), Skolverket, s.47. 
33 Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett rege-

ringsuppdrag. (2002), Skolverket, s.75. 
34 Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett rege-

ringsuppdrag. (2002), Skolverket, s.15. 
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I ”Language Rights: The ‘Cinderella’ Human Right” från 2011 förespråkar 

Stephen May en liknande integration av elevernas modersmål i utbildningen. Han 

menar att människors rätt till språk är underrepresenterad bland de mänskliga rät-

tigheterna och problematiseras mer än övriga rättigheter. Rätten att använda sitt 

eget språk inom familjen och i hemmet ifrågasätts sällan. Däremot menar May att 

rätten att använda sitt eget språk i övriga samhället, och främst i skolan, är en mer 

kontroversiell fråga.35 May hänvisar till sociolingvisten Heinz Kloss och hans be-

grepp ”tolerence-oriented language rights” och ”promotion-oriented language 

rights” där det tidigare beskriver rätten att använda det egna modersmålet i hem-

met och det privata umgänget och det senare beskriver rätten att använda det egna 

modersmålet i offentliga domäner. May förespråkar de senare, och menar att de 

offentliga myndigheterna bör arbeta för att främja minoritetsspråk genom att låta 

dessa ta plats i barnens skolgång, i rättsväsendet och i andra administrativa delar 

av samhället.36 

 

Skolbiblioteken i styrdokumenten 

De skolbibliotek som medverkar i den studie som presenteras i denna uppsats ar-

betar alla efter den lokala biblioteksplan som gäller för gymnasieskolorna i kom-

munen. Där hänvisas till Läroplanen för frivilliga skolformer från 1994, Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan från 2011, 

Bibliotekslagen, Skollagen samt Unescos skolbiblioteksmanifest37. Nedan redovi-

sas ett urval av citat som berör mångkultur, språk och bestånd i skol- och biblio-

tekssammanhang.         

Unescos skolbiblioteksmanifest 

I skolbiblioteksmanifestet står det bland annat att ”skolbiblioteket är till för alla i 

skolsamhället, oavsett ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk, befattning eller 

social status”.38 Då beståndet är en viktig del av skolbiblioteket kan vi anta att 

även detta ska vara till för och anpassat efter alla skolans elever och lärare, oavsett 

kulturell och språklig bakgrund.  

Unescos skolbiblioteksmanifest listar ett av skolbibliotekets mål som ”att ge 

tillgång till såväl lokala och nationella som globala resurser för att öka förståelsen 

och ge insikt om olika idéer, erfarenheter och åsikter”.39 Skolbibliotekens bestånd 

                                                 
35 May, S. (2011), ”Language Rights: The ‘Cinderella’ Human Right”, s.265. 
36 May, S. (2011), ”Language Rights: The ‘Cinderella’ Human Right”, s.266. 
37 Kommunens biblioteksplan.  
38 Unescos folk- och skolbiblioteksmanifest (2006), Svenska unescorådet, s. 13. 
39 Unescos folk- och skolbiblioteksmanifest (2006), Svenska unescorådet, s. 14. 
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bör alltså innehålla både svenska resurser och resurser från övriga världen. Inne-

hållet i dessa ska dessutom vara av en sådan karaktär att det kan ge eleverna och 

skolpersonalen en inblick i, och förståelse för, olika erfarenheter, idéer och åsik-

ter. Formuleringen ”ge tillgång till” antyder att resurserna inte nödvändigtvis be-

höver finnas i själva biblioteket. Att ge tillgång till en resurs skulle exempelvis 

också kunna innebära att låna in den från ett annat bibliotek, att ge tillgång till 

resursen via en databas eller liknande.  

Läroplan för gymnasieskolan 

Biblioteksplanen hänvisar både till den nya läroplanen för gymnasieskolan, Gy 

11, och den äldre versionen av läroplanen för gymnasieskolan, Lpf 94. För de 

elever som började sin utbildning innan höstterminen 2011 gäller fortfarande Lpf 

94.40 Detta innebär att båda kursplanerna är aktiva fram till tidigast slutet av vår-

terminen 2013. Eftersom Lpf 94 inom en överskådlig framtid kommer att sluta 

användas har jag här valt att enbart beröra läroplanen från 2011.  

I läroplanen för gymnasiet från 2011 står det att läsa följande under rubriken 

”Förståelse och medmänsklighet”:  

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränsera 
ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kul-
turell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och 
ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där.41  

Förutom att skolan ska fungera som en kulturell mötesplats ska den alltså stärka 

elevernas förmåga att se de värden som finns i en kulturell mångfald. För att detta 

ska kunna ske krävs det att elevernas olika bakgrunder uppmärksammas i skolan. 

Läroplanen anger även att det hör till skolans mål att varje elev ”kan samspela i 

möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, 

språk, religion och historia”.42 För att denna respekt ska kunna utvecklas krävs det 

även här att eleverna ges möjlighet att möta andra kulturer och andra språk. Ge-

nom att ägna särskild uppmärksamhet åt skolans minoritetselever och förmedla 

respekt för andra språk och andra kulturer än den svenska kan skolbiblioteket vara 

en del av den kulturella mötesplats som beskrivs i läroplanen.  

Under rubriken ”En likvärdig utbildning” står det att läsa att ”undervisningen 

ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” och att ”särskild uppmärk-

samhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen för 

                                                 
40 Skolverkets webbplats > Förskola & skola > Gymnasieutbildning. 
41  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011), Skolverket,  

s. 5. 
42 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011), Skolverket, 

s. 11. 
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utbildningen”.43 Biblioteket kan ägna utländska elever särskild uppmärksamhet på 

olika vis. I forskningsöversikten nämns främst tre: genom att förse eleverna med 

litteratur på lättläst svenska, genom att förse eleverna med litteratur på modersmå-

let och genom att förmedla ett bestånd som speglar olika kulturer. 

Skollagen 

Paragraf 36 i skollagen slår fast att ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, spe-

cialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång 

till skolbibliotek”.44 Förarbeten till lagen definierar skolbibliotek som ”en gemen-

sam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och 

lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift 

att stödja elevernas lärande”.45 Mediebeståndet ska alltså vara ordnat, men något 

mer konkret om vad detta ska innehålla går inte att utläsa ur skollagen eller dess 

förarbeten. Skolinspektionen har tagit fram ett informationsblad där de anger vilka 

krav de har på skolbiblioteken. Dessa sammanfattas i tre punkter: 

Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på 

rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda 

biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för 

denna. 

Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik 

och andra medier. 

Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och sti-

mulera till läsning.46 

Här utvecklas kraven på mediebeståndet något mer. Det ska finnas såväl facklitte-

ratur som skönlitteratur bland de fysiska resurserna, och biblioteket ska även inne-

fatta informationsteknik. Det är rimligt att anta att bland annat bibliotekets be-

stånd avses i den tredje punkten där det anges att biblioteket ska anpassas efter 

elevernas behov och för att främja språkutveckling. Viktigt är också enligt skolin-

spektionens informationsblad att biblioteket är beläget i skolan, eller så nära sko-

lan så att eleverna har möjlighet att använda det ”kontinuerligt”. Eftersom biblio-

teket ska innehålla resurser som är anpassade efter eleverna och främjar deras 

språkutveckling kan vi då anta att alla elever ska ha rätt att ta del av dessa resurser 

kontinuerligt, oavsett vilket språk resurserna är författade på.  

                                                 
43 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011), Skolverket, 

s. 6. 
44 Skollag (SFS 2010:800). 
45 Skolverkets webbplats > Skolutveckling > Skolbibliotek > Reportage och rapporter > Artikelarkiv > Artik-

lar 2013 > Skolbiblioteken i dokumenten > Skolbibliotek. 
46 Informationsblad: Skolbibliotek (2011), Skolinspektionen. 
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Bibliotekslagen 

Att skolbiblioteken ska ge tillgång till litteratur på andra språk anges i biblioteks-

lagens paragraf åtta: 

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.47 

Litteratur på andra språk än svenska är en relativt vag språklig utformning. I for-

muleringen ”andra språk” kan vi uttyda att det rör sig om litteratur på fler än ett 

språk utöver det svenska. I termen ”litteratur” kan vi dock inte utläsa något om 

vilken mängd som avses. Detta innebär rent tekniskt att lagen uppfylls om ett 

bibliotek exempelvis har en bok på engelska och en bok på franska utöver det 

svenska beståndet. Det är dock rimligt att anta att tanken bakom paragrafen är att 

biblioteken ska förmedla litteratur på andra språk i större omfattning än så. 

Skolbiblioteket ska alltså dels erbjuda litteratur på andra språk än svenska, 

men också litteratur som är anpassad till gruppen ”invandrare”. Enligt den forsk-

ning som återges i forskningsöversikten kan denna utöver litteratur på andra språk 

än svenska innebära litteratur på lättläst svenska eller litteratur som innehålls-

mässigt reflekterar en mångfald av kulturer. 

Slutligen är det återigen viktigt att beakta vad formuleringen ”erbjuda” inne-

bär. Det står inte uttryckligen formulerat i bibliotekslagen att skolbibliotek ska ha 

böcker på andra språk i den egna samlingen. Att erbjuda litteratur på andra språk 

kan även innebära att låna in från andra bibliotek, att erbjuda tillgång till elektro-

nisk litteratur på andra språk eller liknande. 

 

                                                 
47 Bibliotekslag (SFS 1996:1596). 
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Teoretiska utgångspunkter  

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

Uppsatsen utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande så som det beskrivs 

av Roger Säljö i böckerna Lärande i praktiken och Lärande och kulturella red-

skap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet.  

Med utgångspunkt i den ryske pedagogen och psykologen Lev Vygotskys 

idéer formulerar Säljö en teori som utgår ifrån föreställningen att människans lä-

rande och tänkande i stor utsträckning är beroende av den kulturella omgivningen. 

Begreppet kultur innefattar i det här sammanhanget bland annat idéer, värdering-

ar, artefakter och kunskap.48 Artefakter i omgivningen fungerar som redskap eller 

verktyg som medierar verkligheten för människan. Begreppen redskap och verk-

tyg är centrala inom den sociokulturella teorin och definieras av Säljö som ”de 

resurser, såväl språkliga (eller intellektuella) som fysiska, som vi har tillgång till 

och som vi använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den”.49 Begreppet me-

dierar kommer ursprungligen från det tyska ordet Vermittlung, som betyder för-

medla. I begreppet ingår med andra ord en föreställning om att människans kon-

takt med omvärlden inte är otolkad och direkt, utan snarare förmedlad via olika 

fysiska och intellektuella verktyg.50  

Enligt den sociokulturella teorin skiftar de verktyg människan har tillgång till 

beroende på den omgivning vi lever i. Den verklighet som omger barnet, och som 

denna samspelar med, kan skilja sig kraftigt mellan olika samhällen, kulturer och 

historiska epoker.51 Detta innebär i sin tur att vi uppfostras med tillgång till olika 

verktyg beroende på var och när vi växer upp. Tillgången till kulturella redskap 

avspeglas i människans tänkande och färdigheter, på samma vis som människans 

tänkande och färdigheter omvänt avspeglar sig i tillgången på redskap. I vårt sam-

hälle är språket, och speciellt skriften, en av de viktigaste medierande resurserna.52 

Språket har en mycket viktig funktion i den mänskliga kunskapsbildningen 

och i vår förmåga att tillgodogöra oss erfarenheter och kommunicera dessa mellan 

                                                 
48 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s. 29. 
49 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s. 20. 
50 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s. 20. 
51 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s. 36. 
52 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s. 157. 
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oss.  Språket är det verktyg som främst medierar vår omvärld och får den att fram-

träda som meningsfull.53  I ett samhälle utvecklas med tiden gemensamma sätt att 

beskriva världen och att förteckna olika företeelser, och med den språkliga kom-

munikationens hjälp blir vi alla en del i detta och kan interagera med varandra i 

olika aktiviteter.  

I Lärande och kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet 

diskuterar Säljö hur människans tänkande och kommunikation fungerar i samspel 

med olika kulturella institutioner. I dessa kulturella institutioner har ett speciellt 

sätt att tänka, handla och kommunicera växt fram. De institutionella arrangemang 

som växer fram i olika verksamheter kallas inom den sociokulturella teorin för 

olika praktikgemenskaper.54 En och samma individ ingår i en mängd olika prak-

tikgemenskaper. Vi ingår till exempel i en praktikgemenskap på arbetet, i en an-

nan i hemmet med familjen och i en tredje då vi besöker biblioteket. Genom att 

människan omges av en stor mängd olika praktikgemenskaper under uppväxten 

socialiseras hon in i de specifika sätt man i alla dessa gemenskaper agerar, samta-

lar och uttrycker sig.55 Säljö menar att lärandet i institutionella miljöer främst är av 

en språklig karaktär. En stor del av utbildningen i skolan ägnas åt att utveckla 

elevernas kommunikativa färdigheter genom att tala, läsa, skriva och räkna. Spe-

ciellt det skriftliga språket har en speciell status inom skolvärlden.56 Enligt Säljö är 

det lättare för läsaren att förstå en text om han eller hon är väl insatt i den praktik-

gemenskap som texten är skriven inom57.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv bör vi alltså inte beskriva inlärning och 

inlärningssvårigheter som att de vore egenskaper hos människan. Den kommuni-

kation som tar plats i skolan är mycket speciell till sin karaktär och saknar i stor 

mån motsvarighet utanför skolvärlden. Texterna som används i skolan är ofta nå-

got som eleverna annars inte möter i sin vardag, och de ämnen som de behandlar 

kan vara abstrakta och svårbegripliga. Inlärning och inlärningssvårigheter har 

alltså att göra med till vilken grad eleven kan tillgodogöra sig den speciella for-

men av kommunikation som förekommer i skolan, snarare än de egenskaper och 

kognitiva förmågor som eleven besitter.58 

Språk och lärande 

Analysen i detta arbete utgår från sociokulturell teori och från det teoretiska ram-

verk som har utvecklats av forskaren Jim Cummins. Cummins forskning är främst 

                                                 
53 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s. 82. 
54 Säljö, R. (2010), Lärande och kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet, s. 46. 
55 Säljö, R. (2010), Lärande och kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet, s. 48. 
56 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s. 155. 
57 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s. 16. 
58 Säljö, R. (2010), Lärande och kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet, s. 220. 
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inriktad på andraspråksinlärning och har många gånger en pedagogisk inriktning. 

Nedan redovisas några av Cummins teorier om andraspråksinlärning i skolsam-

manhang.  

Cummins menar i Language, power and pedagogy: biblingual children in the 

crossfire att en bekräftelse av flerspråkiga elevers identiteter kan leda till ökad 

skolframgång. Genom att lärare och övrig skolpersonal uttrycker respekt för den 

språkliga och kulturella kunskap som flerspråkiga elever medför till skolan, och 

genom att undervisningen berör ämnen som är relevanta för de flerspråkiga ele-

verna, bekräftas elevernas identiteter och deras skolframgång ökar.59  

För att skilja mellan de kunskaper som krävs i skolan och de som krävs för 

samtal i vardagen har Cummins utvecklat termerna BICS och CALP. BICS står för 

basic interpersonal communicative skills, och används för att beteckna den nivå 

av språkfärdighet som krävs av en individ då denna deltar i vardagliga samtal. 

CALP står i sin tur för cognitive academic language proficiency och används för 

att beteckna den nivå av språkfärdighet som krävs av en individ då denna ägnar 

sig åt kommunikation inom skolan och den akademiska världen.60 Eleverna ut-

vecklar målspråket relativt snabbt och lär sig tidigt att konversera mer eller 

mindre flytande på målspråket. Trots detta kan det ta mellan fem och tio år innan 

eleverna har samma nivå av akademisk språkkunskap som modersmålstalare av 

målspråket.61 Med andra ord är det vanligt att elever har en väl utvecklad förmåga 

att samtala i vardagssammanhang men fortfarande har svårt att behärska det aka-

demiska språk som används i skolsammanhang. 

Enligt Cummins beror denna stora skillnad i utveckling av vardagsspråk och 

akademiskt språk främst på två orsaker. Först och främst kräver en vardaglig kon-

versation inte lika mycket språkkunskaper som en akademisk. Dessutom kan vi i 

ett vardagligt samtal ansikte mot ansikte utnyttja kroppsspråk, minspel och röst-

läge för att tolka det vår samtalspartner säger. Den akademiska kommunikationen 

saknar ofta denna typ av ledtrådar och den kontextbundenhet som vardagliga sam-

tal för med sig. Eftersom text, och speciellt akademisk text, ofta innehåller mer 

ovanliga ord och mer avancerade grammatiska strukturer och dessutom ställer 

större krav på kognitiva processer som minne och analys, så krävs det också större 

språkkunskaper hos läsaren.62 För det andra så kämpar elever som lär sig ett and-

raspråk mot ett rörligt mål. Att utveckla språket i samma takt som modersmålsta-

lare räcker inte för att komma i kapp i fråga om skolframgång. Andraspråkselever 

måste utveckla målspråket i sådan takt att de dels kommer i kapp, och dels fortsät-

                                                 
59 Cummins, J. (2000), Language, power and pedagogy: biblingual children in the crossfire, s. 34. 
60 Cummins, J. (2000), Language, power and pedagogy: biblingual children in the crossfire, s. 58. 
61 Cummins, J. (2000), Language, power and pedagogy: biblingual children in the crossfire, s. 34. 
62 Cummins, J. (2000), Language, power and pedagogy: biblingual children in the crossfire, s. 35–36. 
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ter att utvecklas i samma takt som modersmålstalarna av målspråket, för att kunna 

nå samma nivå av skolframgång som dessa.63  

Cummins skiljer mellan additiv tvåspråkighet och subtraktiv tvåspråkighet. 

Additiv tvåspråkighet innebär att elever parallellt med utvecklingen av målspråket 

fortsätter att utveckla sitt förstaspråk på en akademisk nivå. När inlärningen av 

målspråket istället leder till att eleverna slutar att utveckla förstaspråket talar vi 

om en subtraktiv tvåspråkighet, som enligt Cummins har negativa effekter på ele-

vers skolframgång. Cummins uppger att det de senaste 30 åren har utförts närmare 

150 empiriska studier som visar ett positivt samband mellan additiv tvåspråkighet 

och språkutveckling, kognitiv utveckling och akademisk framgång.64  

I ”Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av 

skolans språkpolicy” i Symposium 2000: ett andraspråksperspektiv på lärande 

menar Cummins att skolor ofta förmedlar till de flerspråkiga eleverna att dessa 

behöver ge upp sitt förstaspråk för att kunna lyckas i skolan och samhället. På 

detta vis förmedlar lärarna till eleverna att deras språkliga och kulturella bakgrund 

inte har en plats i skolan.65 Cummins menar att det kan skapas en ovilja att enga-

gera sig i undervisningen hos de elever som inte får bekräftelse för sin bakgrund. 

Skolan kopplas samman med det majoritetssamhälle i vilket elevernas bakgrund 

inte accepteras, och eleverna blir därmed ovilliga att engagera sig i undervisning-

en. För att skapa ett klimat i skolan som främjar flerspråkiga elevers lärande me-

nar Cummins att interaktionen mellan elever och skolpersonal måste bekräfta ele-

vernas personliga identiteter, såväl språkliga som kulturella.66  

Sammanfattningsvis kan skolpersonal enligt Cummins resonemang främja 

flerspråkiga elevers inlärningsprocesser genom att bekräfta deras identitet som 

flerspråkiga och genom att visa uppskattning för deras språk och kultur.    

                                                 
63 Cummins, J. (2000), Language, power and pedagogy: biblingual children in the crossfire, s. 36. 
64 Cummins, J. (2000), Language, power and pedagogy: biblingual children in the crossfire, s. 37. 
65 Cummins, J. (2001), ”Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans 

språkpolicy”, s. 94. 
66 Cummins, J. (2001), ”Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans 

språkpolicy”, s. 94-95. 
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Källmaterial och metodredovisning  

I de kvalitativa intervjuer som jag har utfört i denna studie har jag utgått från Jan 

Trosts teoretiska resonemang i Kvalitativa intervjuer, och den symboliska inter-

aktionism som där beskrivs är också bakgrunden till min intervjumetodik.67  

Intervjuer beskrivs ofta med hjälp av begreppen standardisering och strukture-

ring. Standardisering beskriver hur lika intervjuer är i förhållande till varandra. 

Om frågorna är exakt likadana och situationen är exakt densamma i alla intervjuer 

som genomförs i en studie är standardiseringen hög.68 Trost beskriver intervjuer 

med låg grad av standardisering som intervjuer där man anpassar sitt eget språk-

bruk efter den intervjuades, där man skiftar fritt mellan ämnen från intervjuguiden 

och där den intervjuades svar leder till nya följdfrågor.69 Strukturering beskriver i 

sin tur hur öppna frågorna i en intervjuguide är. I en strukturerad intervju används 

ett frågeformulär med fasta alternativ och i en ostrukturerad intervju används en 

intervjuguide med öppna frågor.70  

Intervjuerna i denna undersökning har en låg grad av såväl standardisering 

som strukturering. Den låga graden av strukturering är nödvändig för att få till-

gång till bibliotekariernas tankar om och upplevelser av vardagen på skolbiblio-

teket. Genom att inte begränsa intervjusvaren till fasta alternativ ges bibliotekari-

erna dessutom möjlighet att mer utförligt beskriva hur de upplever situationen på 

skolbiblioteken. Friheten och möjligheten till spontanitet som en låg grad av stan-

dardisering innebär ger också bättre möjlighet att få en djup och detaljerad be-

skrivning av arbetet på skolbiblioteken, då intervjun kan anpassas efter informan-

ternas svar bland annat genom valet av följdfrågor.  

Då förekomsten av och arbetet med litteratur på andra språk än svenska och 

engelska är som mest intressant i en mångkulturell miljö har jag valt att utföra 

studien i en större stad. På den aktuella kommunens bibliotekswebbplats finns en 

lista över de gymnasiebibliotek som har utbildad personal och är bemannade un-

der skoltid.71 Enligt Kungliga bibliotekets statistik från 2012 finns i staden fler 

                                                 
67 För att läsa mer om symbolisk interaktionism, se Trost, J. (2010), Kvalitativa intervjuer. 
68 Trost, J. (2010), Kvalitativa intervjuer, s. 39. 
69 Trost, J. (2010), Kvalitativa intervjuer, s. 39. 
70 Trost, J. (2010), Kvalitativa intervjuer, s. 40. 
71 Kommunens bibliotekswebbplats. Fullständig referens finns i handledarens och uppsatsförfattarens ägo 

men anges inte här, då den avslöjar kommunens namn. 
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gymnasiebibliotek än de som listas på bibliotekswebbplatsen, men samtliga av 

dessa bemannas mindre än 40 timmar i veckan.72 För att kunna ställa resultaten jag 

får från intervjuerna i relation till varandra vill jag att det på de olika biblioteken 

ska råda liknande förutsättningar. Av denna anledning har jag valt att bara skicka 

ut en förfrågan till de bibliotek som är listade på bibliotekswebbplatsen och alltså 

är bemannade under skoltid och har utbildad personal. I detta fall är samtliga 

bibliotek som uppfyller dessa krav kommunala, och denna studie berör med andra 

ord inte arbetet med litteratur på andra språk än svenska och engelska på frisko-

lors bibliotek. En förfrågan om medverkan i undersökningen skickades ut via e-

post till ovan nämnda gymnasiebibliotek under december månad, och intervjuer 

med de fem bibliotekarier som svarade att de ville medverka i studien skedde un-

der januari och mars månad 2013.  

För att i största möjliga utsträckning säkerställa att informanterna inte lider 

några negativa konsekvenser av medverkan i studien väljer jag att anonymisera 

bibliotekarier och skolbibliotek. Skolbibliotekarierna tilldelas fingerade namn som 

avslöjar deras kön men i övrigt inte har något samband med personerna bakom de 

fingerade namnen. Skolorna har i sin tur namngetts efter den ordning jag har be-

sökt dem och biblioteken kallas således Förstaskolans bibliotek, Andraskolans 

bibliotek, Tredjeskolans bibliotek, Fjärdeskolans bibliotek och Femteskolans 

bibliotek. Då skolbiblioteksvärlden är förhållandesvis liten har jag valt att också 

anonymisera staden för att undvika att detaljer som framkommer om skolbiblio-

teken i studien ska kunna kopplas till de aktuella biblioteken. 

För att jag skulle få en uppfattning om hur det ser ut i de olika biblioteken så 

skedde intervjuerna på eller i anslutning till skolbiblioteken. Den 14 januari 2013 

intervjuade jag Anna på Förstaskolans bibliotek, den 15 januari 2013 intervjuade 

jag Linda på Andraskolans bibliotek, den 16 januari 2013 intervjuade jag Josefin 

på Tredjeskolans bibliotek, den 17 januari intervjuade jag Tom i anslutning till 

Fjärdeskolans bibliotek och den 4 mars 2013 intervjuade jag Maja på Femtesko-

lans bibliotek. De första fyra intervjuerna spelades in och efter intervjuernas av-

slut antecknades eventuell intressant information som framkommit efter att band-

spelaren stängts av. Maja på Femteskolan föredrog att intervjun inte spelades in 

och jag antecknade istället vad som sades. Inspelningarnas längd varierar mellan 

20 och 30 minuter. Ljudinspelningarna och anteckningarna sammanställdes efter 

intervjuerna i ett textdokument som sedan har utgjort grunden för det resultat och 

den analys som redovisas i detta arbete.  

I enlighet med Trosts riktlinjer klargjorde jag innan intervjuernas start att in-

formanten när som helst hade rätt att avbryta intervjun eller att lämna frågor obe-

svarade.73 Jag berättade också innan intervjun vad denna ska handla om, men in-

                                                 
72 Skolbibliotek: grundskolor, ungdomsgymnasier. (2012), Kungliga biblioteket. 
73 Trost, J. (2010), Kvalitativa intervjuer, s. 63. 
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formerar inte om eventuella fördelar eller nackdelar som studien kunde ha för de 

medverkande. Precis som Trost menar jag att detta inte går att förutspå i förväg, 

och nöjde mig därför med att berätta om vad intervjun skulle handla om.74  

Trost förespråkar en intervjuguide med frågeområden snarare än med färdig-

formulerade frågor.75 Då jag inte hade någon erfarenhet sedan tidigare av att utföra 

forskningsintervjuer valde jag trots detta att använda mig av en intervjuguide med 

formulerade frågor. På detta vis säkerställde jag att viktiga frågor togs upp i samt-

liga intervjuer och minskade också risken för att jag på grund av ovana med inter-

vjusituationen skulle tappa bort mig. Den intervjuguide som finns bifogad i slutet 

av detta arbete består av de grundfrågor som förekom på alla intervjuer. Utöver 

dessa ställdes följdfrågor med syfte att klargöra otydligheter och att bygga vidare 

på intressanta aspekter av svaren.  

Trost menar att trovärdigheten är en av de största svårigheterna med kvalita-

tiva intervjuer.76 Han förespråkar en noggrann redogörelse för hur insamlingen av 

data har gått till och menar att detta ger läsaren en möjlighet att bedöma hur väl 

undersökningen är utförd, och därmed också hur trovärdigt resultatet är. För att 

ytterligare öka studiens trovärdighet skickade jag ut en sammanfattning av studi-

ens resultatdel till skolbibliotekarierna så att de hade möjlighet att säga till om jag 

hade uppfattat något de sagt felaktigt eller om informationen av annan anledning 

inte stämde. Detta resulterade i en mindre ändring angående inköpsprocessen på 

Andraskolans bibliotek. I övrigt är resultatdelen oförändrad.  

I resultatdelen förekommer både citat och referat från intervjutillfällena. Cita-

ten har i rapporten gjorts om från talspråk till skriftspråk, vilket exempelvis inne-

bär att hummanden och andra småljud har tagits bort, och att småord som ”å” och 

”dom” har ersatts med de skriftspråkiga versionerna av samma ord. Anledningen 

till detta är främst att citaten då blir enklare att läsa och det är lättare att till sig 

innebörden bakom orden.  

 

   

 

                                                 
74 Trost, J. (2010), Kvalitativa intervjuer, s. 126. 
75 Trost, J. (2010), Kvalitativa intervjuer, s. 71. 
76 Trost, J. (2010), Kvalitativa intervjuer, s. 133. 
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Resultat och analys 

Bakgrund 

Samtliga bibliotek som medverkar i studien har funnits på skolorna en längre tid 

och är således etablerade i verksamheten. Bibliotekarierna som medverkar i stu-

dien är av olika ålder och har olika tidigare erfarenheter, men har alla genomgått 

en för arbetet relevant utbildning.  

Samarbetet med skolorna beskriver samtliga informanter som fungerande, och 

de uppger alla att relationen mellan skolan i övrigt och skolbiblioteket är god. 

Skolbiblioteken beskrivs som en förhållandevis självständig enhet där biblioteka-

rierna själva kan fatta de flesta besluten.77  

Skolorna i studien är språkligt heterogena, och på Tredjeskolan och Femtes-

kolan finns så kallade SPRINT-klasser. SPRINT står för språk- och innehållsinte-

grerad inlärning och undervisning och är en benämning för ämnesundervisning 

som hålls på ett för eleverna främmande språk, ofta på engelska.78 Maja på Femte-

skolans bibliotek berättar dock att undervisningen i Femteskolans SPRINT-klasser 

är på svenska, och att målet med undervisningen dels är att eleverna läser in 

grundskolans kurser och dels att de utvecklar sina kunskaper i det svenska språ-

ket.79 

Modersmålsundervisningen i kommunen bedrivs av en hemspråksgrupp som 

inte är direkt kopplad till gymnasieskolorna. Undervisning i modersmålet ges i 

120 minuter per vecka, efter skoltid, i någon av de centralt belägna gymnasiesko-

lorna i kommunen. Fler än fem anmälda elever per språk är grundkravet för att 

undervisningen skall genomföras. Sammanlagt deltar ungefär 400 gymnasieelever 

i kommunens modersmålsundervisning.80  

                                                 
77 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek, Linda, Andraskolans bibliotek, Josefin, Tred-

jeskolans bibliotek, Tom, Fjärdeskolans bibliotek & Maja, Femteskolans bibliotek. (2013), intervjuer. 
78  Kvalitet i SPRINT (2001), Skolverket, s. 2. 
79 Anteckningar. Maja, Femteskolans bibliotek. (2013), intervju. 
80 Informationen kommer från kommunens hemsida. Fullständig referens finns i handledarens och uppsatsför-

fattarens ägo men anges inte här då den avslöjar kommunens namn. 
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Elevernas användning av skolbiblioteket 

Under intervjuerna frågar jag skolbibliotekarierna hur de upplever att eleverna 

använder skolbiblioteket. Tom på Fjärdeskolans bibliotek berättar att läsvanorna 

har ändrats och att eleverna läser mindre idag. Han påpekar att utlåningsverksam-

heten på biblioteken inte är speciellt aktiv, och att studenterna istället använder 

biblioteket som plats och utnyttjar referensverken, kopiatorn och så vidare.81 Linda 

på Andraskolans bibliotek beskriver en liknande situation. Eleverna kommer till 

biblioteket till viss del för att låna böcker, men också för lugn och ro, för att um-

gås, för att få hjälp med läxan eller bara för att prata med en vuxen.82 På Tredje-

skolans bibliotek är det vanligare att eleverna vill ha hjälp med informationssök-

ning än att de vill låna böcker, även om en del bokutlån också sker. Utöver detta 

berättar Josefin att eleverna gärna sitter och pluggar i biblioteket.83 Anna på 

Förstaskolansbibliotek menar att många av eleverna tror att biblioteket bara är just 

en bokcentral, men att det också är en hel del som kommer med informationssök-

ningsfrågor. Utöver detta är biblioteket skolans enda datorsal som alltid finns till-

gänglig och dessutom en plats där eleverna kan sitta och läsa eller bara hänga med 

kompisarna.84 

I rapporten Textflytt och sökslump – informationssökning via skolbibliotek 

nämner författarna handledning och undervisning som exempel på immateriella 

dimensioner av biblioteket, och beståndet och biblioteksrummet som exempel på 

bibliotekets materiella dimensioner. 85 Skolbibliotekarierna i denna studie beskri-

ver hur eleverna använder biblioteket som rum, som datorsal, som bokcentral och 

som kopieringsrum, men talar också om att använda biblioteket för hjälp med 

informationssökning, för läxhjälp eller bara för att prata med en vuxen. I bibliote-

kariernas redogörelser för hur de upplever att eleverna använder biblioteket nämns 

alltså både materiella och immateriella dimensioner av biblioteket.  

Samlingarna 

Bibliotekens samlingar har mycket gemensamt från ett språkligt perspektiv. På 

samtliga bibliotek är huvuddelen av böckerna på svenska, även om ett relativt 

stort utbud av engelska böcker finns. Den engelska och den svenska litteraturen 

består av både skönlitteratur och facklitteratur medan litteraturen på övriga språk 

endast består av skönlitteratur, främst på skolspråken. Fyra av biblioteken har 

böcker på spanska, tyska och franska, och ett av biblioteken har böcker på 

                                                 
81 Inspelning och anteckningar. Tom, Fjärdeskolans bibliotek. (2013), intervju. 
82 Inspelning och anteckningar. Linda, Andraskolans bibliotek. (2013), intervju. 
83 Inspelning och anteckningar. Josefin, Tredjeskolans bibliotek. (2013), intervju. 
84 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek. (2013), intervju. 
85 Alexandersson m.fl. (2007), Textflytt och sökslump - informationssökning via skolbibliotek, s. 8. 
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spanska och tyska men saknar fransk litteratur. Litteraturen på skolspråken varie-

rar i mängd från några exemplar på varje språk till någon enstaka hyllmeter sam-

manlagt. Utöver skönlitteraturen finns en del ordböcker på andra språk. På Femte-

skolans bibliotek har man också en del skönlitteratur på turkiska, kurdiska, ara-

biska och somaliska samt en del poetiska verk med svensk text parallellt med ori-

ginalspråket.86 Även här uppgår den sammanlagda mängden böcker på skolsprå-

ken och andra språk till någon enstaka hyllmeter.  

På Femteskolans bibliotek erbjuder man också tillgång till elektroniska resur-

ser på andra språk än svenska och engelska. I databasen Interpress Service kan 

man läsa om nyheter inom olika ämnesområden på svenska, engelska och ytterli-

gare 15 språk, och via en webbplats som heter Kiosken kan eleverna komma åt 

nyhetstidningar från hela världen, många av dem på originalspråket. Dessa resur-

ser finns länkade från bibliotekets webbplats och visas ibland på de introduktions-

kurser som eleverna får till biblioteket, berättar Maja.87 Femteskolans bibliotek är 

det enda biblioteket i studien som erbjuder sina flerspråkiga elever tillgång till 

något annat än skönlitteratur på förstaspråken. I Skolverkets rapport Textflytt och 

sökslump – informationssökning via skolbibliotek från 2007 konstaterar författarna 

att skolbiblioteket har utvecklats från att vara enbart lokalt till att bli såväl lokalt 

som globalt.88 Förr kunde skolbiblioteken bara erbjuda eleverna det lokala bestån-

det, det vill säga de böcker som stod i hyllorna på det enskilda biblioteket. Idag 

ges eleverna tillgång till både skolbibliotekens lokala bestånd, men också ett glo-

balt bestånd av resurser från hela världen som kan nås via webben. 

I Skolverkets rapport Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av moders-

målsundervisning – ett regeringsuppdrag från 2002 beskrivs den svenska skolan 

som en plats där andra språk än svenska, engelska och skolspråken inte ses som 

tillgångar och varken ges plats eller uppmärksamhet i skolsystemet.89 Slutsatsen 

som dras i rapporten är att attityderna i skolorna måste förändras för att de fler-

språkiga elevernas modersmål ska kunna integreras som en naturlig del av under-

visningen.90 Idag, 11 år efter att Skolverkets rapport publicerades, har fyra av de 

fem skolbibliotek som medvekar i denna studie bara böcker och elektroniska in-

formationstjänster på svenska, engelska och skolspråken i sina bestånd. Detta kan 

tyda på att andra språk fortfarande inte ges någon större plats eller uppmärksam-

het i skolsystemet - åtminstone inte i den delen av skolsystemet som skolbiblio-

teket utgör.  

                                                 
86 Anteckningar. Maja, Femteskolans bibliotek. (2013), intervju. 
87 Anteckningar. Maja, Femteskolans bibliotek. (2013), intervju. 
88 Alexandersson m.fl. (2007), Textflytt och sökslump - informationssökning via skolbibliotek, s. 15. 
89 Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett rege-

ringsuppdrag. (2002), Skolverket, s.75.  
90 Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett rege-

ringsuppdrag. (2002), Skolverket, s.15. 
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Att erbjuda litteratur på andra språk – olika lösningar 

Samtliga bibliotek erbjuder eleverna tillgång till litteratur på andra språk än 

svenska, även om dessa bara i mycket begränsad utsträckning finns i bibliotekens 

lokaler. Gymnasieskolorna i staden har ett nära samarbete och lånar regelbundet 

litteratur av varandra. Att på detta vis skicka böcker mellan biblioteken menar 

Anna på Förstaskolans bibliotek utökar beståndet avsevärt och berättar att ”skulle 

någon komma och fråga efter en bok på somaliska så kan vi ju låna från Femtes-

kolan”.91 Dessutom hänvisar man på samtliga bibliotek eleverna vidare till stadens 

folkbibliotek, speciellt när det gäller litteratur på andra språk. I dessa fall hjälper 

bibliotekarierna eleverna att söka i folkbibliotekets katalog och eleverna får sedan 

på egen hand ta sig till ett bibliotek och låna böckerna. Någon utlåning mellan 

gymnasiebiblioteken och folkbiblioteket förekommer inte. ”Då skulle det lätt bli 

så att när vi köper in titlar som är väldigt attraktiva så skulle det vara tomt jämt, vi 

kan inte ha det flödet”, berättar Linda på Andraskolan.92  

I ett informationsblad från Skolinspektionen sammanfattas de krav som Skol-

inspektionen ställer på skolbiblioteken och deras bestånd i följande tre punkter:   

Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på 

rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda 

biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för 

denna. 

Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik 

och andra medier. 

Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och sti-

mulera till läsning.93 

Skillnaden mellan hur dessa krav uppfylls för biblioteket i stort och för den delen 

av biblioteket som litteratur på andra språk utgör är påtaglig.  

Den första punkten berör vikten av att eleverna har så nära till biblioteket att 

de kan använda det kontinuerligt. Biblioteken i denna studie är belägna i samma 

lokaler som skolan, och eleverna kan därmed använda bibliotekets resurser konti-

nuerligt och utan att planera lånen i förväg. Denna möjlighet finns inte för de ele-

ver på Första-, Andra-, Tredje- och Fjärdeskolan som vill låna litteratur på andra 

språk än svenska, engelska och skolspråken. Att litteraturen på andra språk måste 

beställas eller lånas på kommunens folkbibliotek tar bort möjligheten till spontan 

användning av litteratur på andra språk.  

                                                 
91 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek. (2013), intervju. 
92 Inspelning och anteckningar. Linda, Andraskolans bibliotek. (2013), intervju.  
93 Informationsblad: Skolbibliotek (2011), Skolinspektionen. 
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Skolinspektionens andra krav berör bibliotekets bestånd och där slås fast att 

biblioteket ska erbjuda såväl skönlitterära som facklitterära böcker. Samtliga 

bibliotek i studien erbjuder både skönlitteratur och facklitteratur på svenska, och 

både skönlitteratur och facklitteratur på engelska. På Femteskolan har eleverna 

tillgång till en del elektroniska resurser på andra språk som inte är skönlitterära, 

men utbudet av böcker på andra språk än svenska och engelska består däremot 

enbart av skönlitteraur på samtliga bibliotek i studien. Genom att begränsa littera-

turen på andra språk till att vara enbart skönlitterär placerar man litteraturen i ett 

fritidssammanhang snarare än ett utbildningssammanhang, och bidrar till att litte-

ratur på andra språk inte ges legitimitet i skolväsendet.  

Skolinspektionens tredje punkt slår fast att biblioteket ska vara anpassat till 

elevernas behov och för att främja språkutveckling. Eftersom beståndet är en cen-

tral del av biblioteket kan vi anta att även detta ska vara anpassat till elevernas 

behov och för att främja språkutveckling. En av de saker som skiljer skolbiblio-

teket från folkbiblioteket är just att det förra är speciellt uppbyggt för att svara till 

elevernas informationsbehov, medan det senare har ett bestånd som anpassas efter 

en bredare allmänhets informationsbehov. Genom att eleverna skickas till folk-

biblioteket för att låna litteratur på andra språk förlorar de möjligheten att låna 

litteratur som är speciellt anpassad efter deras skolgång.  

De fem bibliotek som ingår i denna studie uppfyller alltså Skolinspektionens 

krav när det gäller deras svensk- och engelskspråkiga bestånd, men när det gäller 

bibliotekens bestånd av litteratur på andra språk uppfylls Skolinspektionens krav 

inte till samma grad. I Skolverkets rapport Flera språk – flera möjligheter. Ut-

veckling av modersmålsundervisning – ett regeringsuppdrag från 2002 beskrivs 

som tidigare nämnts att andra språk än engelska, svenska och skolspråken sällan 

ges något utrymme eller uppmärksamhet i skolan.94 Att Skolinspektionens krav på 

skolbibliotek uppfylls för den delen av biblioteket som består av litteratur på eng-

elska och svenska men inte för övriga språk antyder att andra språk inte heller ges 

utrymme eller uppmärksamhet i någon större utsträckning på de skolbibliotek som 

medverkar i denna studie.  

Intresse för litteratur på andra språk 

Under intervjuerna beskriver informanterna hur de upplever att eleverna använder 

bibliotekets samlingar. Informanternas beskrivningar av bibliotekens samlingar 

och hur dessa används av eleverna utgår från ett språkligt perspektiv. Redogörel-

                                                 
94 Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett rege-

ringsuppdrag. (2002), Skolverket, s.15. 
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serna nedan avser med andra ord inte att ge en helhetsbeskrivning av hur eleverna 

använder litteraturen i skolbiblioteken. 

Samtliga informanter uppger att eleverna generellt föredrar att läsa såväl fack-

litteratur som skönlitteratur på svenska, eller möjligtvis på engelska.95 Den littera-

tur som finns på skolspråken lånas mycket sällan ut hos något av biblioteken. 

Anna på Förstaskolan tror att böckerna på andra språk än svenska måste ha en 

starkare koppling till undervisningen om de ska lånas ut mer än de gör i dag.96 

Hon menar att det finns elever som vill läsa litteraturen på skolspråken och förstår 

att detta skulle kunna ge en positiv effekt på deras studier. Anledningen till att 

eleverna trots detta inte lånar litteratur på skolspråken tror Anna är att eleverna 

prioriterar sina studier väldigt mycket, och därför saknar tid för nöjesläsning. 

Detta gäller dock inte bara för litteratur på skolspråken utan för all litteratur som 

inte är nära sammankopplad med undervisningen. Litteratur för nöjesläsning lånas 

istället främst inför sommarlovet, då eleverna har mer tid för egen läsning.97 Anna 

tror inte heller att eleverna väntar sig att hitta böcker på andra språk i biblioteket: 

”Jag tror inte att eleverna har gått här och muttrat att ’här finns inte det och det’, 

det är nog så olika världar för dem, ’nu är jag i skolan och här finns det böcker på 

svenska och engelska’”.98  

Rapporten Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och 

modersmålsundervisning – ett regeringsuppdrag från 2002 visar att det är vanligt 

att andra språk än svenska, engelska och skolspråken inte ges någon plats i skolan, 

och att dessa inte ses som tillgångar.99 Rapporten visar också att värdet av fler-

språkighet ifrågasätts bland de kommunrepresentanter som medverkar i studien. 

Flera av dem framhåller att eleverna ”tjänar på” att fokusera på inlärningen av 

svenska snarare än utvecklingen av modersmålet.100 Cummins menar att en syn på 

flerspråkighet som något problematiskt, snarare än något som kan gynna eleverna, 

kan leda till en diskurs mellan skolpersonal och elever där personalen förmedlar 

att de flerspråkiga elevernas kultur och förstaspråk är något som inte hör hemma i 

skolsammanhang.101 Detta klimat menar Cummins vidare är ogynnsamt för de 

flerspråkiga elevernas lärande. Istället menar han att flerspråkiga elever har större 

möjlighet att uppfylla skolans mål om deras språkliga och kulturella identiteter 

bekräftas i skolan.  

                                                 
95 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek, Linda, Andraskolans bibliotek, Josefin, Tred-

jeskolans bibliotek, Tom, Fjärdeskolans bibliotek & Maja, Femteskolans bibliotek. (2013), intervjuer. 
96 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek. (2013), intervju. 
97 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek. (2013), intervju. 
98 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek. (2013), intervju. 
99 Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett rege-

ringsuppdrag. (2002), Skolverket, s.15. 
100 Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett rege-

ringsuppdrag. (2002), Skolverket, s.75. 
101 Cummins, J. (2001), ”Andraspråksundervisning för skolframgång”, s. 95. 
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I intervjuerna talar Anna om litteratur på andra språk som en fritidsaktivitet 

och nämner aldrig dess funktion som ett verktyg som de flerspråkiga eleverna kan 

använda i sina ämnesstudier. Att på detta vis placera elevernas modersmål i en 

fritidskontext är inte detsamma som att tycka att språken i sig är problematiska. 

Däremot kan en attityd som begränsar modersmål till en fritidssysselsättning leda 

till att modersmålen inte ges någon legitimitet i skolsammanhang. En sådan attityd 

kan också förmedla till de flerspråkiga eleverna att de förväntas hålla sina mo-

dersmål utanför skolans väggar, och att deras språkliga och kulturella bakgrund 

inte accepteras i skolan. Skolverkets rapport Flera språk – flera möjligheter. Ut-

veckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett regeringsuppdrag 

från 2002 efterlyser en attitydförändring i den svenska skolan som ska bidra till att 

de flerspråkiga elevernas modersmål integreras som en naturlig del av undervis-

ningen.102 På de fem skolbibliotek som ingår i denna studie är litteratur på de fler-

språkiga elevernas modersmål ingenting som prioriteras, och en del av biblioteka-

rierna gör en självklar koppling mellan fritid och litteratur på andra språk. Andra 

språk är med andra ord inte integrerad som en naturlig del av den delen av skolan 

som skolbiblioteket utgör. 

Josefin berättar att inte heller Tredjeskolans litteratur på skolspråken används 

särskilt mycket. När Tredjeskolans bibliotek vid ett tillfälle lånade in ett depåbib-

liotek med bland annat arabisk litteratur, uteblev reaktionen hos eleverna helt och 

litteraturen användes inte av elever eller lärare över huvud taget.103 Jag frågar om 

Josefin har någon teori om varför depåbiblioteket på arabiska inte användes och 

hon berättar att böckerna stod i hyllan, men att eleverna kanske inte såg dem; ”vi 

sa inte att ’här är de’”.104 Det är med andra ord svårt att avgöra om elevernas obe-

fintliga utnyttjande av den arabiska litteraturen berodde på ointresse för läsning på 

modersmålet eller på att de inte var medvetna om att böckerna fanns på biblio-

teket. Josefin berättar också att en del elever inte har lärt sig att läsa på sitt hem-

språk, ”så även om vi skulle ha böcker här på arabiska så spelar det inte någon roll 

om man inte kan läsa från början”.105  

Maja uppger att litteraturen på turkiska, kurdiska, arabiska och somaliska som 

finns på Femteskolans bibliotek används mycket lite av elever och personal. Ändå 

berättar Maja att elever med annat modersmål än svenska ofta blir glada över att 

upptäcka att det finns böcker på deras modersmål i skolbiblioteket.106 Cummins 

menar att eleverna blir mer benägna att investera sina identiteter i undervisningen 

när skolan lyckas bekräfta elevernas språkliga och kulturella identiteter.107 Detta 

                                                 
102 May, S. (2011), ”Language Rights: The ‘Cinderella’ Human Right”, s.265. 
103 Inspelning och anteckningar. Josefin, Tredjeskolans bibliotek. (2013), intervju. 
104 Inspelning och anteckningar. Josefin, Tredjeskolans bibliotek. (2013), intervju. 
105 Inspelning och anteckningar. Josefin, Tredjeskolans bibliotek. (2013), intervju. 
106 Anteckningar. Maja, Femteskolans bibliotek. (2013), intervju. 
107 Cummins, J. (2001), ”Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans 

språkpolicy”, s. 94-95. 
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leder sedan till ökat kognitivt engagemang i undervisningen, vilket i förlängning-

en leder till skolframgång för eleverna. De positiva reaktioner som eleverna visar 

då de upptäcker litteratur på modersmålet i skolbiblioteket kan vara ett tecken på 

att de känner att skolan bekräftar deras språkliga och kulturella identiteter. Det är 

dock föga troligt att någon enstaka roman på modersmålet leder till ökad skol-

framgång för de flerspråkiga eleverna. Däremot kan vi tänka oss att om både sko-

lan och skolbiblioteket aktivt bekräftar och visar intresse för andra kulturer än den 

svenska och andra språk än det svenska i den dagliga verksamheten så kan detta 

leda till ett ökat engagemang i undervisningen för de flerspråkiga eleverna.  

På Fjärdeskolans bibliotek har de ingen litteratur som är avsedd för moders-

målsläsning, men Tom har ändå reflekterat över sambandet mellan språk och 

identitet: 

Många gånger har jag hört elever som pratar med varandra på språk som inte är svenska, för 
att de har upptäckt att det finns någon annan som kan samma språk, och då känner man att om 
det är lite grand den där igenkänningen man kan väcka hos dem med en bok på ett annat 
språk, då skulle det vara värt det. Nu var det polska, och då vet jag inte om jag ska köpa in 
böcker på polska bara för de två elevernas skull, och sen ha dem stående när de har gått ut 
sen. Det känns som att man måste väga vad man ska lägga pengarna på.108  

Här diskuterar Tom den positiva effekt som bekräftande av elevers språkliga och 

kulturella identiteter, eller igenkänning som han kallar det, kan ha på eleverna. Jag 

ber Tom att beskriva mer utförligt vad han avser med ”igenkänning”, och han 

förklarar att det han åsyftar är att eleverna ”kan sticka ut lite från övriga mängden, 

känna igen sig själva och upptäcka att oh, det är fler som jag som är lite udda i det 

här samhället som pratar ett språk som inte alla andra pratar. Man får lura dem lite 

att känna sig utvalda”.109 Denna typ av positiv särskiljning som Tom beskriver, att 

eleverna känner sig speciella och utvalda på grund av sin kultur och sina moders-

mål, menar alltså Cummins kan leda till att flerspråkiga elever känner sig bekräf-

tade för sitt språk och sin kultur och därför är mer villiga att engagera sig i under-

visningen.  

Potentiella positiva effekter av litteratur på andra språk  

Under intervjuerna frågar jag bibliotekarierna om de tror att de flerspråkiga ele-

verna kan gynnas av att ha tillgång till litteratur på sina förstaspråk genom skol-

biblioteket. 

 Anna på Förstaskolans bibliotek tror att de elever som har ett annat moders-

mål än svenska skulle kunna ha nytta av att läsa något på det egna språket, 

                                                 
108 Inspelning och anteckningar. Tom, Fjärdeskolans bibliotek. (2013), intervju. 
109 Inspelning och anteckningar. Tom, Fjärdeskolans bibliotek. (2013), intervju. 
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”någonting som står dem närmare, som de har lättare att ta till sig”, som Anna 

uttrycker det.110 Genom att litteraturen på andra språk kan ha en anknytning till de 

flerspråkiga elevernas bakgrund som den svensk- och engelskspråkiga litteraturen 

saknar menar alltså Anna att denna kan vara enklare för de flerspråkiga eleverna 

att tillgodogöra sig. I “The Cultured Word: Cultural Background, Bilingualism, 

and the School Library” från 2001 menar Denise E. Agosto att läsare förstår texter 

som skildrar läsarens egen kultur bättre än texter som skildrar andra kulturer.111 

Cummins menar i sin tur att elever lättare tar till sig undervisningen om denna 

berör ämnen som är relevanta för dem och reflekterar deras bakgrund.112 Anna 

reflekterar över detta och menar alltså att litteratur på andra språk kan ha en posi-

tiv effekt på elevers lärande genom att den har en anknytning till elevernas bak-

grund. 

Även Josefin på Tredjeskolan menar att litteratur på andra språk skulle kunna 

hjälpa elever med annat modersmål än svenska. För de som ännu inte klarar av 

svenskan så bra menar Josefin att det kan underlätta för läsningen att få läsa på det 

egna hemspråket.113 Enligt Cummins teorier kräver den akademiska kommunikat-

ionen mer avancerade språkkunskaper än den vardagliga kommunikationen. Han 

skiljer på så kallad basic interpersonal communicative skills och cognitive acade-

mic language proficiency och menar att elever som inte behärskar målspråket på 

en akademisk nivå riskerar att få problem med att uppfylla skolans krav.114 Om 

eleverna behärskar sitt modersmål, men inte det svenska språket, på akademisk 

nivå är det möjligt att läsning på modersmålet kan underlätta för de flerspråkiga 

eleverna i skolan. Cummins menar dessutom att så kallad additiv tvåspråkighet, 

där modersmålet utvecklas parallellt med målspråket, leder till ökad språkutveckl-

ing och kognitiv utveckling, vilket i sin tur leder till en snabbare utveckling även 

av andraspråket, vilket i det här fallet är det svenska språket.115 Litteratur på andra 

språk kan alltså enligt Cummins underlätta de flerspråkiga elevernas läsning på 

två sätt; dels genom att en utveckling av förstaspråket leder till en utveckling av 

målspråket och dels genom att läsning på modersmålet kan fungera som ett kom-

plement till läsning på svenska och bidra till att eleverna utvecklar ämneskun-

skaper.  

När jag frågar Linda på Andraskolans bibliotek hur eleverna kan gynnas av att 

ha tillgång till litteratur på andra språk berättar hon att en del av skolorna har ele-

ver som ganska nyligen anlänt till Sverige och att dessa elever har ett enormt be-

                                                 
110 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek. (2013), intervju. 
111 Agosto, D. (2001), ” The Cultured Word: Cultural Background, Bilingualism, and the School Library”, I 

School Libraries Worldwide, vol. 7, nr 1, 2001, s. 47-48. 
112 Cummins, J. (2000), Language, power and pedagogy, s.35. 
113 Inspelning och anteckningar. Linda, Andraskolans bibliotek. (2013), intervju. 
114 Cummins, J. (2000), Language, power and pedagogy: biblingual children in the crossfire, s. 58. 
115 Cummins, J. (2001), ”Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans 

språkpolicy”, s. 94. 
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hov av att få tillgång till bra böcker på svenska som är lättlästa och inte barnsliga 

eller konstiga på något vis. Att Linda inledningsvis nämner böcker på lättläst 

svenska istället för den litteratur på andra språk som jag har frågat efter kan vara 

ett uttryck för uppfattningen att flerspråkiga elever bör satsa på att lära sig det 

svenska språket i första hand och inte på att utveckla sina modersmål. Enligt 

Skolverkets rapport Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmåls-

stöd och modersmålsundervisning – ett regeringsuppdrag från 2002 är åsikten att 

flerspråkiga eleverna har större nytta av att satsa på att lära sig svenska än att ut-

veckla modersmålet vanligt förekommande.116 Linda lägger dock till att de fler-

språkiga eleverna även skulle kunna ha nytta av att få läsa på sitt eget språk. ”De 

[elever som inte behärskar det svenska språket så bra] har nog en helt annan situ-

ation, där kan jag tro att det verkligen tillför möjligheten att lära sig”, säger Linda 

men påpekar att ”våra elever har ju inte en språklig barriär, de har ju svenskan, så 

hos oss skulle det i så fall vara mer för det kulturella, eller att det kan vara kul, 

eller att föräldrarna tycker att ’ja, men ska du inte läsa en bok på modersmå-

let?’”.117 Jag frågar vad hon menar när hon säger ”det kulturella” och Linda förkla-

rar att det lätt blir en övervikt mot det västerländska i litteraturen, även om lärarna 

på skolan många gånger arbetar med böcker som är på svenska men som inte är 

traditionellt västerländska.  

Linda uppmärksammar här vikten av att olika kulturer ges uppmärksamhet i 

skolan och att undervisningen inte enbart kretsar kring den västerländska kulturen. 

Denna typ av uppmärksamhet, där de flerspråkiga elevernas kulturella bakgrund 

uppmärksammas i skolan och i undervisningen menar alltså Cummins stärker ele-

vernas vilja att engagera sig i undervisningen.118 Enligt Agosto är det också lättare 

för flerspråkiga elever att ta till sig den textburna kunskapen i skolan om texterna 

som används relaterar till elevernas bakgrund och kultur. Hon menar därför att 

biblioteket kan hjälpa minoritetseleverna att uppnå skolans mål genom att tillhan-

dahålla litteratur som ger uttryck för de olika kulturer som finns representerade 

bland eleverna.119 

Även på Femteskolan arbetar man medvetet med att utveckla en kulturell 

bredd i samlingen. Maja berättar att de till exempel gärna köper historiska verk 

som inte utgår från ett europeiskt perspektiv. Dessutom köper de in litteraturhisto-

riska verk som behandlar författare och verk från hela världen. Elever med rötter 

utanför Sverige lånar gärna litteratur på svenska av författare från deras hemland, 

                                                 
116 Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett rege-

ringsuppdrag. (2002), Skolverket, s.75. 
117 Inspelning och anteckningar. Linda, Andraskolans bibliotek. (2013), intervju. 
118 Cummins, J. (2001), ”Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans 

språkpolicy”, s. 94-95. 
119 Agosto, D. (2001), ” The Cultured Word: Cultural Background, Bilingualism, and the School Library”, I 

School Libraries Worldwide, vol. 7, nr 1, 2001, s. 47-48. 
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berättar Maja, och framhåller att eleverna oftast är intresserade av sitt lands histo-

ria snarare än att läsa böcker på sitt hemspråk.120  

Även Tom, Anna och Josefin uppger att de arbetar för att ha en kulturell 

bredd i samlingen.121 Att på detta sätt uppmärksamma andra kulturer än den 

svenska i skolan menar Cummins kan ha en positiv effekt på de flerspråkiga ele-

vernas lärande. Då de flerspråkiga elevernas kulturella bakgrund bekräftas i sko-

lan leder detta till ett större engagemang i undervisningen, vilket i sin tur leder till 

att fler elever uppnår skolans mål.122 I läroplanen för gymnasiet står det att gymna-

sieskolan ska fungera som en kulturell mötesplats, och bland gymnasieskolans 

mål står det att varje elev ska kunna ”samspela i möten med andra människor uti-

från respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia”.123 Ge-

nom att biblioteken tillhandahåller litteratur som är skriven på svenska, men be-

skriver andra kulturer än den svenska, ges alla elever möjlighet att läsa om andra 

kulturer. Kunskap om andra kulturer ger med stor sannolikhet också eleverna en 

bra grund för att samspela i möten med människor med annan kulturell, språklig 

eller religiös bakgrund. 

Det finns dock en viss motsättning i att olika kulturer i allmänhet ges plats 

och positiv uppmärksamhet på skolbiblioteken, medan olika språk uppmärksam-

mas i betydligt lägre grad. Trots att språket är en viktig del av kulturen är det 

alltså fler bibliotekarier i denna studie som gör skillnad på språk och kultur och 

placerar det förra i en fritidskontext och det senare i en skolkontext. 

Inköp och urval 

Relativt lite litteratur på andra språk än svenska köps in på biblioteken, och den 

litteratur på andra språk som köps in är mestadels på skolspråken franska, tyska 

och spanska, berättar informanterna.124 Under intervjuerna diskuterar vi inköps-

processen och informanterna redogör för de kriterier som avgör vilka böcker som 

köps in.  

På Förstaskolans bibliotek försöker bibliotekarierna att hålla sig uppdaterade 

om ny litteratur genom att läsa recensioner och Bibliotekstjänsts katalog. Förutom 

detta har de vad Anna refererar till som ”säkra stammisar”, vilka regelbundet 

                                                 
120 Anteckningar. Maja, Femteskolans bibliotek. (2013), intervju. 
121 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek. Josefin, Tredjeskolans bibliotek. Tom, Fjär-

deskolans bibliotek. (2013), intervjuer. 
122 Cummins, J. (2001), ”Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans 

språkpolicy”, s. 94-95. 
123 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011), Skolverket, 

s. 11. 
124 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek, Linda, Andraskolans bibliotek, Josefin, Tred-

jeskolans bibliotek, Tom, Fjärdeskolans bibliotek & Maja, Femteskolans bibliotek. (2013), intervjuer. 
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kommer med inköpstips.125 Dessa stammisar är främst lärare, även om det också 

händer att elever ger inköpsförslag.  

På Andraskolan anpassas beståndet främst efter de program som finns på sko-

lan och de funderar i förvärvsprocessen mycket på vilka böcker som passar till de 

olika programmens inriktningar: ”Ett folkbibliotek tänker brett, medan vi vill ha 

så adekvata böcker som möjligt till de ämnen som eleverna läser”, berättar 

Linda.126 Hon skiljer här tydligt på folkbibliotekens och skolbibliotekens uppdrag, 

och påpekar skolbibliotekets funktion som specialanpassat medieutbud för 

skolsammanhang. Utöver detta köper de in böcker på förslag från lärare och ele-

ver och försöker att fylla eventuella luckor i samlingen. När det gäller inköp av 

skönlitteratur så berättar Linda att de har mycket erfarenhet av vad eleverna bru-

kar låna och att de försöker köpa in böcker som de tror kommer att lånas ut.127 

Dessutom försöker de tänka på att skapa en spridning i litteraturen så att det ska 

finnas mycket för eleverna att välja på. Förutom att anpassa litteraturen efter ele-

vernas program och kurser läggs alltså stor vikt vid vilka böcker som har chans att 

lånas ut och läsas.  

När jag frågar Josefin på Tredjeskolan om vilka faktorer som styr inköpet av 

litteratur skrattar hon lite och svarar ”en känsla”.128 Hon berättar vidare att facklit-

teraturen som köps in ska ha att göra med de ämnen som eleverna på skolan läser. 

När det gäller skönlitteraturen berättar Josefin att de strävar efter att köpa in ”de 

böcker som lärarna vill att [eleverna] ska läsa, klassikerna, sådant som [eleverna] 

själva efterfrågar, sådant som man tror att man kan använda och erbjuda till en del 

elever, och de stora som man vet går hem”.129  

Tom på Fjärdeskolan lyssnar till inköpsförslag från elever och lärare och an-

vänder sig av Bibliotekstjänsts inköpsvägledning. I recensionslistan läser han om 

de svenska böckerna och tittar även igenom de största språken, men berättar att 

han i övrigt inte ens läser igenom recensionerna. Många av eleverna på skolan är 

ovana att läsa och Tom försöker också att anpassa svårighetsgraden på litteraturen 

efter detta. De böcker som köps in rör även i stor grad elevernas utbildningar, och 

Tom berättar att ”om det har med elevernas utbildning att göra, då köper jag in det 

nästan utan att tveka”.130  

På Femteskolans bibliotek är det främst efterfrågan som styr vad som köps in, 

berättar Maja.131 Speciellt lärarnas inköpsförslag försöker man lyssna till. Maja vill 

även lyssna på eleverna och deras önskemål, men påpekar också att det är viktigt 

att de ser till biblioteket som helhet och ser till att det är väl utrustat för att hjälpa 

                                                 
125 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek. (2013), intervju. 
126 Inspelning och anteckningar. Linda, Andraskolans bibliotek. (2013), intervju. 
127 Inspelning och anteckningar. Linda, Andraskolans bibliotek. (2013), intervju. 
128 Inspelning och anteckningar. Josefin, Tredjeskolans bibliotek. (2013), intervju. 
129 Inspelning och anteckningar. Josefin, Tredjeskolans bibliotek. (2013), intervju. 
130 Inspelning och anteckningar. Tom, Tredjeskolans bibliotek. (2013), intervju. 
131 Anteckningar. Maja, Femteskolans bibliotek. (2013), intervju. 
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eleverna i deras skolgång. Litteraturen på turkiska, kurdiska, arabiska och soma-

liska köptes in i samband med ett projekt där biblioteket fick pengar för att för-

värva ungdomsböcker. Man valde då att satsa på ungdomsromaner på andra språk 

för att kunna erbjuda några av de elever som inte har svenskan som modersmål 

läsning på det egna språket. Däremot köps inte litteratur på dessa språk in i det 

ordinarie arbetet, även om det händer att det efterfrågas. Detta, menar Maja, är 

inte skolbibliotekens ansvar, då undervisningen är på svenska och deras uppgift är 

att förse biblioteket med böcker som är relevanta för elevernas undervisning.132 

Maja påpekar också att skolan och hemspråksgruppen inte har något utvecklat 

samarbete, eftersom hemspråksundervisningen sker efter skoltid och anordnas 

centralt i kommunen, och menar därför att skolbiblioteket inte är den naturliga 

platsen för litteratur på elevernas modersmål.133  

Att det inte sker något löpande förvärv av litteratur på andra språk förstärker 

ytterligare bilden av denna som något utöver den vanliga skolverksamheten. Maja 

framhåller också att nästan all undervisning är på svenska på Femteskolan och att 

biblioteket därför bör köpa in svensk litteratur. Rapporten Flera språk – flera möj-

ligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett rege-

ringsuppdrag från 2002 visar att många svenska skolor genomsyras av en attityd 

som värderar modersmålsundervisningen lägre än den övriga undervisningen.134 I 

den kvalitativa attitydundersökning som ingick i Skolverkets kartläggning fram-

kom det att åsikten att flerspråkiga elever bör koncentrera sig på att lära sig 

svenska i första hand var mycket vanlig bland de kommunrepresentanter som 

ingick i studien135. Även på Femteskolans bibliotek finns alltså ett stort fokus på 

det svenska språket, och Maja menar att detta även går igenom hos de flerspråkiga 

eleverna, som hon berättar är ”taggade” på att lära sig svenska136.  

Trots att inköpsprocessen ser olika ut på de fem skolorna är det två kriterier 

som genomgående nämns: litteraturen som köps in ska vara studierelaterad och 

efterfrågad. Att biblioteken strävar efter att köpa in litteratur som används och 

läses är naturligt. Applicerat på frågan om litteratur på andra språk blir tanke-

gången dock inte lika självklar. Med stöd i en sociokulturell syn på lärande be-

traktas böcker och annan akademisk media som verktyg som är vitala i männi-

skans perception av omvärlden.137 I skolan är lärandet främst av en språklig karak-

tär, och språket är det verktyg som huvudsakligen medierar omvärlden. För fler-

språkiga elever kan förmågan att tillgodogöra sig akademiskt material i samma 

                                                 
132 Anteckningar. Maja, Femteskolans bibliotek. (2013), intervju. 
133 Anteckningar. Maja, Femteskolans bibliotek. (2013), intervju. 
134 Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett rege-

ringsuppdrag. (2002), Skolverket, s.47. 
135 Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett rege-

ringsuppdrag. (2002), Skolverket, s.47. 
136 Anteckningar. Maja, Femteskolans bibliotek. (2013), intervju. 
137 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s. 29. 
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mån som en förstaspråkstalare ta mellan fem och tio år att utveckla.138 Således kan 

vi tänka oss att litteratur på elevernas modersmål kan underlätta inlärningen för 

flerspråkiga elever förutsatt att eleverna kan tillgodogöra sig akademiskt material 

på modersmålet. I detta avseende krävs det då att litteraturen behandlar ämnen 

som är relevanta i skolan och inte enbart består av skönlitteratur, då denna visser-

ligen bidrar till utvecklade språkkunskaper, men inte ämneskunskaper i någon 

större mån. Om efterfrågan används för att mäta litteraturens värde kommer dock 

denna typ av litteratur aldrig att kunna tävla med litteratur på majoritetsspråket i 

en skola. Antalet elever som talar ett visst språk kommer alltid att vara begränsat, 

och utöver detta tillkommer problemet som Tom lyfter i diskussionen om de 

polska eleverna: att eleverna, och med dem deras modersmål, hela tiden byts ut.139  

Hinder för arbete med litteratur på andra språk  

Ingen av de fem skolbibliotekarier som medverkade i studien uppger att biblio-

teken arbetar i någon större mån med litteratur på andra språk än svenska. Anled-

ningarna till att inte mer litteratur på andra språk än svenska köps in på de olika 

biblioteken är många, men sammantaget kan de koncentreras till fyra grundorsa-

ker: platsbrist i biblioteket, tidsbrist hos personalen, ekonomiska orsaker och en 

nästintill obefintlig efterfrågan.  

Efterfrågan 

En av de främsta orsakerna till att mer litteratur på andra språk inte köps in är på 

samtliga bibliotek bristen på efterfrågan, och detta är något som informanterna 

återkommer till flera gånger under intervjuerna.  

Anna på Förstaskolan berättar att böcker på andra språk inte är något som hon 

har fått frågor om. Hon har tidigare arbetat ensam på biblioteket och berättar att 

hon då valde att prioretera bibliotekets roll som studiebibliotek och i första hand 

se till att litteraturen som köptes in var kopplad till undervisningen. ”Visst finns 

det skönlitteratur”, berättar Anna, ”men det har aldrig varit ett ’boktips-mys i sof-

fan-bibliotek’, och det känner nog eleverna väldigt mycket, de kopplar inte biblio-

teket till sitt modersmål. Det är inget de letar efter här, då vet de nog i så fall att 

det finns på stadsbiblioteket” .140 Jag frågar Anna om eleverna någonsin letar efter 

facklitteratur på andra språk än svenska i biblioteket. ”Nej, nej, nej, det gör de ju 

verkligen inte”, berättar Anna, ”utan då skulle det ju vara skönlitteratur i så fall 

                                                 
138 Cummins, J. (2000), Language, power and pedagogy, s. 34. 
139 Inspelning och anteckningar. Tom, Fjärdeskolans bibliotek. (2013), intervju. 
140 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek. (2013), intervju. 
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som det handlar om. Jag tror att det är en skiljelinje där, jag kan tänka mig att ele-

verna känner så”.141  

Återigen görs en tydlig koppling mellan litteratur på andra språk och fritid, 

hem och ”mys i soffan”. Den huvudsakliga anledningen till kopplingen verkar i 

detta fall vara att litteratur på andra språk kopplas samman med skönlitteratur och 

inte litteratur som kan hjälpa eleverna i deras ämnesstudier. Som tidigare nämnts 

uppfattar Anna att eleverna upplever en skiljelinje mellan hem och skola som pla-

cerar modersmålsläsning i hemmet och läsning på engelska och svenska i skolan. 

Genom att modersmålet placeras i en fritidskontext kan en negativ spiral bildas, 

där de flerspråkiga eleverna inte väntar sig att finna litteratur på modersmålen i 

skolbiblioteket, och därför inte efterfrågar litteratur på andra språk än svenska och 

engelska i skolan. Den knappa efterfrågan kan i sin tur leda till att ingen litteratur 

på andra språk köps in, vilket då ytterligare förstärker bilden av att litteratur på 

andra språk inte har någon plats i skolbiblioteket. En informant i Rasmussen-

Vaedelund och Berglinds studie Flerspråkighet i skolbiblioteket: hur skolbibliote-

karierna ser på sin roll i arbetet med flerspråkiga elever från 2009 uppgav att 

efterfrågan på litteratur på andra språk ökade i takt med att beståndet av denna 

litteratur ökade.142 Det är möjligt att föreställa sig att också det motsatta kan ske, 

att ett mindre bestånd leder till en mindre efterfrågan. 

På Andraskolan händer det ibland att elever frågar efter litteratur på andra 

språk, men inte så ofta att biblioteket vill köpa in egna exemplar i någon större 

utsträckning, berättar Linda.143 Hon tycker dock inte att biblioteket ska vara en 

plats där man bara har tillgång till det som efterfrågas, utan en plats där det finns 

möjlighet att upptäcka saker.144 Samtidigt påpekar hon att de inte är ett folkbiblio-

tek och att deras främsta roll är att tillhandahålla det studierelaterade. Även här 

tolkas litteratur på andra språk som något som är skilt från undervisning och stu-

dier, och därmed också något som passar bättre i folkbibliotekens samlingar än i 

skolbibliotekens.  

Inte heller på Tredjeskolan efterfrågas litteratur på andra språk än svenska i 

någon högre grad.145 Josefin uppmärksammar att flerspråkiga elever kan behöva 

anpassad litteratur, men menar att denna främst ska bestå av lättläst svensk littera-

tur, eftersom undervisningen i skolan är på svenska.146 Litteratur på modersmålen 

finns kanske i hemmet, och eleverna har då möjlighet att ta till sig denna hemma, 

menar Josefin.147 Återigen poängteras det svenska språkets roll i skolan och hem-

språket placeras i en hemkontext.  

                                                 
141 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek. (2013), intervju. 
142 Rasmussen-Vaedelund, J. & Berglind, K. (2009), Flerspråkighet i skolbiblioteket, s. 21. 
143 Inspelning och anteckningar. Linda, Andraskolans bibliotek. (2013), intervju. 
144 Inspelning och anteckningar. Linda, Andraskolans bibliotek. (2013), intervju. 
145 Inspelning och anteckningar. Josefin, Tredjeskolans bibliotek. (2013), intervju. 
146 Inspelning och anteckningar. Josefin, Tredjeskolans bibliotek. (2013), intervju. 
147 Inspelning och anteckningar. Josefin, Tredjeskolans bibliotek. (2013), intervju. 



 41 

På Femteskolan finns en viss efterfrågan på litteratur på andra språk, men 

Maja menar att deras egna bestånd i kombination med den litteratur som stadsbib-

liotekens enheter erbjuder räcker till för att tillgodose det behov som finns.148  

När jag frågar Tom på Fjärdeskolan om eleverna någonsin efterfrågar littera-

tur på andra språk än svenska och engelska svarar han ”nej, aldrig!” men påmin-

ner sig sedan att det har hänt någon gång att elever efterfrågat litteratur på ara-

biska.149 Tom har funderat på att köpa in ett litet bestånd av arabisk litteratur, men 

i nuläget lånas litteratur på andra språk in från de andra gymnasiebiblioteken de 

gånger den efterfrågas. Om litteraturen inte finns på något av de andra gymnasie-

biblioteken hänvisar Tom eleverna till någon av folkbibliotekens enheter. ”Men 

det är ju synd”, påpekar Tom, ”för det ingår ju i skolans verksamhet att de ska läsa 

en bok, och då är det ju synd att behöva hänvisa dem till ett folkbibliotek. Det 

ingår ju inte i deras tjänst egentligen, deras service ska vara att tillhandahålla strö-

läsning och inte skolläsning”.150  

Tom uppmärksammar att eleverna kanske inte ges tillgång till skolrelaterad 

litteratur på andra språk när de hänvisas till folkbiblioteket, eftersom deras uppgift 

är att tillhandahålla ströläsning. Tom uttrycker här en uppfattning om att moders-

målsläsning kan ha en funktion i undervisningen och inte enbart som fritidsläs-

ning, och menar därför att det är synd att eleverna inte ges tillgång till denna i 

biblioteket.  

Tom på Fjärdeskolans bibliotek berättar om ett projekt som gymnasiebiblio-

teken övervägde att vara med i några år tidigare.151 Projektet var skolöverskri-

dande och byggde på grundtanken att skolorna skulle köpa in en gemensam pool 

av böcker på andra språk. Varje skola skulle inrikta sig på ett visst språk och på 

detta vis skulle man direkt veta var man skulle vända sig när eleverna frågade 

efter litteratur på andra språk. Medverkande i projektet fick pengar till att köpa in 

litteratur på andra språk, men då efterfrågan efter denna typ av litteratur varit så 

liten så valde samtliga skolbibliotek i staden att inte medverka i projektet. Även i 

ett fall som detta, när biblioteken får bidrag för att köpa in litteratur på andra 

språk, så bedömer alltså bibliotekarierna på samtliga skolbibliotek att den lilla 

efterfrågan som finns inte motiverar den tid arbetet skulle ta och den plats i hyl-

lorna som böckerna skulle ta, och väljer att inte medverka i projektet.  

Här blir det tydligt vilka konsekvenser den svaga efterfrågan får. Trots att 

biblioteken erbjuds bidrag för att köpa in böcker på andra språk så anses efterfrå-

gan vara för liten för att motivera den tid som det tar för personalen att förvärva 

och arbeta med litteraturen på andra språk. Hur kan det då komma sig att efterfrå-

gan på denna typ av litteratur är så liten? Kanske är det helt enkelt så att eleverna 

                                                 
148 Anteckningar. Maja, Femteskolans bibliotek. (2013), intervju. 
149 Inspelning och anteckningar. Tom, Fjärdeskolans bibliotek. (2013), intervju. 
150 Inspelning och anteckningar. Tom, Fjärdeskolans bibliotek. (2013), intervju. 
151 Inspelning och anteckningar. Tom, Fjärdeskolans bibliotek. (2013), intervju. 
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inte vill läsa på sitt modersmål i skolan. Detta skulle exempelvis kunna bero på 

ointresse, på tidsbrist eller på att eleverna lånar litteratur på andra språk på folk-

biblioteket. I Flodqvists studie Elevers uppfattning och användning av skolbiblio-

teket i en invandrartät gymnasieskola från 2010 intervjuar författaren åtta fler-

språkiga elever och samtliga åtta uppger att de inte vill läsa böcker på sina mo-

dersmål152. Samtidigt uppger informanterna i Petterssons studie Bibliotek och in-

tegration: skolbibliotekspersonals förhållningssätt till integration från 2013 att 

många flerspråkiga elever vill läsa litteratur på sina modersmål153. I Berglind och 

Rasmussen-Vaedelinds studie Flerspråkighet i skolbiblioteket: hur skolbiblioteka-

rierna ser på sin roll i arbetet med flerspråkiga elever från 2009 uppger en av 

informanterna att efterfrågan på litteratur på andra språk inte var särskilt stor till 

att börja med, men ökade i takt med att bibliotekets bestånd ökade154. Om intresset 

för andra språk är större på en del skolor och mindre på andra, eller om det varie-

rande intresset snarare beror på vilket bestånd som finns på skolbiblioteken och 

hur detta marknadsförs är svårt att avgöra. Om eleverna verkligen inte är intresse-

rade av litteratur på andra språk bör ju inte heller skolbiblioteken köpa in denna. 

Om orsaken till den bristande efterfrågan inte är ett ointresse hos eleverna utan 

istället beror på att beståndet som finns är för litet eller för gammalt, eller att ele-

verna inte väntar sig att finna litteratur på andra språk på skolbiblioteket så är det 

inte lika självklart att skolbiblioteket inte bör köpa in litteratur på andra språk. 

Varför eleverna inte efterfrågar litteratur på andra språk är alltså en viktig fråga, 

men i dagsläget saknas svenska studier som undersöker anledningen till att ele-

verna i skolan inte efterfrågar litteratur på andra språk155.  

 

Ekonomi, tid och plats 

Trots att den låga efterfrågan på litteratur på andra språk på skolbiblioteken är det 

som ges mest utrymme i intervjuerna så ger informanterna exempel på fler anled-

ningar till att biblioteken väljer att inte köpa in litteratur på andra språk i någon 

större omfattning. 

På Förstaskolan är platsbristen en stor orsak till att litteratur på andra språk 

inte köps in.156 Anna hoppas på att hela skolan ska renoveras i framtiden och att 

biblioteket då kan utformas på ett bättre sätt. Litteratur på andra språk än svenska 

är dock inget som skulle prioriteras, även om de rumsliga förutsättningarna skulle 

finnas i biblioteket. ”Det kan ju låta hårt, och jag vill inte kalla det en ickefråga 

                                                 
152 Flodqvist, T. (2010), Elevers uppfattning och användning av sitt skolbibliotek i en invandrartät gymnasie-

skola, s. 52. 
153 Pettersson, A. (2013), Bibliotek och integration: skolbibliotekspersonals förhållningssätt till integration, 

ss. 16-18. 
154 Rasmussen-Vaedelund, J. & Berglind, K. (2009), Flerspråkighet i skolbiblioteket, s. 21. 
155 Enligt min vetskap (författarens anmärkning). 
156 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek. (2013), intervju. 
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eller så, att det har varit det hittills, men nära på får man nog kalla det det” menar 

Anna.157 

På grund av en mycket liten efterfrågan av litteratur på andra språk, och 

kanske även av en syn på denna som fritidssysselsättning, är alltså inte frågan om 

litteratur på andra språk något som ges stor uppmärksamhet på Förstaskolans 

bibliotek, och Anna beskriver till och med frågan som en ”ickefråga”. Inom det 

teoretiska ramverk som byggts upp av Cummins anses det vara av stor vikt för 

elevernas språkliga och personliga utveckling att de ges möjlighet att utveckla 

både förstaspråket och andraspråket, och i läroplanen för gymnasieskolan står det 

att skolan ska vara en kulturell mötesplats där respekt för kultur och språk ska 

främjas.158 Men någonstans på vägen mellan teorin och praktiken förvandlas alltså 

förstaspråksutvecklingen från en viktig fråga till en icke-fråga.  

Även på Fjärdeskolan är det trångt i hyllorna, men detta tror Tom att det 

skulle gå att lösa om det fanns tid till en ordentlig gallring av beståndet.159 Tom 

har ensamt ansvar för biblioteket och upplever tidsbristen som det största hindret 

för ett utökat arbete med litteratur på andra språk än svenska. ”Hade jag haft tid 

hade jag jättegärna arbetat med främmande språk” säger Tom och menar att ”hade 

man tid att göra en ordentlig gallring så hade jag kunnat köpa in böcker, och fram-

för allt komma ut på lektioner och ha lite prat om böcker på andra språk”.160 Tom 

lyfter här, precis som Josefin, frågan om att litteraturen på andra språk kan behöva 

en viss marknadsföring, exempelvis genom att bibliotekarien berättar om böcker-

na för eleverna.  

 Även Linda på Andraskolans bibliotek nämner just tidsbrist som en av många 

anledningar till att arbetet med litteratur på andra språk än svenska och engelska i 

dag är nästintill obefintligt.161 På Andraskolan är dock det största hindret för ett 

utökat arbete med litteratur på andra språk ekonomiskt. Linda berättar att deras 

budget är så tajt så att den skulle spricka direkt om mer litteratur på andra språk 

skulle köpas in, och fortsätter med att påpeka att ”om det skulle vara någon me-

ning så skulle man behöva ha en hel del titlar och då kanske det i alla fall skulle 

bli ett tiotal språk så att det inte skulle bli helt orättvist”.162  

                                                 
157 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek. (2013), intervju. 
158 Cummins, J. (2000), Language, power and pedagogy: biblingual children in the crossfire, s. 36. 

     Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011), Skolverket, 

s. 11. 
159 Inspelning och anteckningar. Tom, Fjärdeskolans bibliotek. (2013), intervju. 
160 Inspelning och anteckningar. Tom, Fjärdeskolans bibliotek. (2013), intervju. 
161 Inspelning och anteckningar. Linda, Andraskolans bibliotek. (2013), intervju. 
162 Inspelning och anteckningar. Linda, Andraskolans bibliotek. (2013), intervju. 
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Att arbeta med främmande språk  

Då endast ett av biblioteken i studien har litteratur på andra språk i sin samling så 

utgår diskussionen i intervjuerna med de övriga fyra skolbibliotekarierna från de-

ras föreställning av hur det skulle vara att arbeta med litteratur på andra språk. I 

dessa fall handlar diskussionen om huruvida bibliotekarierna upplever att de har 

de kunskaper och redskap som krävs för att arbeta med litteratur på andra språk, 

snarare än hur de upplever den kontakt de har med litteratur på andra språk i nulä-

get. För att få inblick i om bibliotekarierna i denna studie upplever osäkerhet kring 

arbetet med litteratur på andra språk så ställer jag alltså denna hypotetiska fråga, 

trots att en del av biblioteken inte alls ser litteratur på andra språk som något de 

kommer att arbeta med inom någon överskådlig framtid. 

Anna på Förstaskolans bibliotek känner sig lite osäker över den språkbarriär 

som skapas i arbetet med litteratur på andra språk än svenska. ”Främst funderar 

jag på hur man skulle få tips på vad man skulle köpa och så, jag vet att de har köpt 

in på Femteskolan och en annan skola och har haft svårt att få tag på några större 

bestånd att välja bland och så”, berättar Anna.163 Hon nämner att bibliotekstjänst 

har en avdelning för övriga språk bland sina recensioner, men erkänner att hon 

aldrig läst denna. ”Jag skulle inte kunna prata om eller tipsa om boken, jag kan ju 

inte läsa baksidestexten heller, och det är klart att det skulle göra att man skulle 

känna sig osäker”, säger Anna, men påpekar att ”annars skulle det inte kännas 

annorlunda [jämfört med att arbeta med svensk- och engelskspråkig litteratur]”.164  

Maja på Femteskolans bibliotek, som är den enda i min studie med viss erfa-

renhet av att arbeta med litteratur på andra språk, har upplevt en del problem i 

förvärvet och tillhandahållandet av litteratur på andra språk.165 Utbudet av ung-

domsböcker på andra språk än svenska och engelska beskriver hon som mycket 

knappt. Eftersom hon inte har möjlighet att läsa om böckerna på det språk de är 

skrivna på blir dessutom Bibliotekstjänsts recensioner det enda som finns att gå 

efter i inköpsprocessen. I det dagliga arbetet möter bibliotekarierna också problem 

med hanteringen av litteraturen på andra språk. Att läsa baksidstexter och ge 

lästips upplevs som mycket svårt med dessa böcker, och de böcker som är på 

språk med andra alfabet än det latinska kan vara svåra att skilja från varandra då 

titeln inte går att läsa utan avancerade språkkunskaper. Maja uttrycker det som att 

hon med en del böcker ”inte vet vad som är upp och vad som är ner”.166  

Maja och Anna beskriver liknande problem. Dels kan inköpsprocessen vara 

svår på grund av ett knappt utbud av litteratur på andra språk anpassad efter ung-

domar, och dels blir den vardagliga hanteringen av böckerna svår när de är förfat-

                                                 
163 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek. (2013), intervju. 
164 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek. (2013), intervju. 
165 Anteckningar. Maja, Femteskolans bibliotek. (2013), intervju. 
166 Anteckningar. Maja, Femteskolans bibliotek. (2013), intervju. 
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tade på ett främmande språk. Båda lyfter dessutom problemet med att tipsa om 

böckerna. Vi kan tänka oss att en lösning på detta problem skulle vara att samar-

beta med modersmålslärarna. I den aktuella kommunen försvåras dock detta av att 

modersmålslärarna bara befinner sig på skolorna under kvällstid, då modersmåls-

undervisningen sker. Skolinspektionens rapport Språk- och kunskapsutveckling 

för barn och elever med annat modersmål än svenska från 2010 visar att persona-

len i skolan ofta saknar kompetens för språk- och kunskapsutvecklande arbete 

med flerspråkiga elever.167 Ingen av informanterna i denna studie uppger att de har 

getts möjlighet till kompetensutveckling för att underlätta det mångspråkiga arbe-

tet på skolbiblioteken. Detta kan skapa en osäkerhet hos bibliotekarierna gällande 

arbetet med litteratur på andra språk. Det är möjligt att föreställa sig att denna 

osäkerhet i sin tur leder till en ovilja att arbeta med litteratur på andra språk om 

detta inte är absolut nödvändigt.  

Tom på Fjärdeskolan känner sig däremot bekväm med tanken på att arbeta 

mer med böcker på andra språk än vad han gör i dagsläget: 

Man får ofta ganska bra hjälp av recensioner här och var, och av det som står i bibliotekskata-
logen, om det står vad den handlar om eller var den utspelar sig och så. Det är klart att det 
finns dålig litteratur på de språken också, men ofta kan man känna att de inte är lika kräsna 
när det gäller litteratur på andra språk. När det gäller svenska böcker finns det så mycket mer 
att välja på, men den enda boken på tagalog som man har…då är de glada bara att det finns en 
bok på deras språk.168 

I övrigt menar Tom att det finns god hjälp att få i arbetet med litteratur på andra 

språk, och att det inte skulle vara något problem att hantera det lilla behov som 

finns. Då arbetet med att sätta sig in i vad böckerna handlar om är mer tidskrä-

vande för böcker på andra språk än svenska och engelska så tror Tom att det 

skulle bli svårt att starta ett allt för omfattande arbete med litteratur på andra 

språk: ”Det gör ingenting [att det tar extra tid] om det är få böcker, men om det 

skulle bli många böcker skulle det vara lite övermäktigt”.169  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att arbetet med litteratur på andra språk 

på skolbiblioteken i denna studie är mycket begränsat. Att skolbiblioteken inte 

prioriterar litteratur på andra språk i högre grad beror bland annat på strikta bud-

getar, platsbrist i biblioteken och tidsbrist hos personalen. Den orsak som framträ-

der som starkast i denna studie är dock att litteratur på andra språk efterfrågas i en 

mycket liten grad.  

                                                 
167 Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska. (2010), Skolinspekt-

ionen, s. 7. 
168 Inspelning och anteckningar. Tom, Fjärdeskolans bibliotek. (2013), intervju. 
169 Inspelning och anteckningar. Tom, Fjärdeskolans bibliotek. (2013), intervju. 
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Slutdiskussion  

Modersmål i skolan och biblioteket 

I Skolverkets rapport från 2005, Elever med utländsk bakgrund. En sammanfat-

tande bild, målas en nedslående bild upp av utländska elevers resultat i skolan. 

Studien visar att det finns en betydande skillnad i grundskolebetygen mellan 

svenska elever och elever med utländsk bakgrund. Klyftan mellan svenska elever 

och elever med utländsk bakgrund blir ännu större under gymnasietiden, och näst-

an hälften av eleverna med utländsk bakgrund går ut gymnasieskolan med betyg 

som är sämre relativt högstadiebetygen.170 

I enlighet med en sociokulturell syn på lärande är inlärningssvårigheter inte 

att betrakta som en egenskap hos eleverna.171 Hur bra eleverna lyckas i skolan har 

istället att göra med hur bra de är på att tillgodogöra sig den typ av kommunikat-

ion som förekommer i akademiska sammanhang. Det akademiska språk som an-

vänds inom skolvärlden är ofta mer abstrakt och svårbegripligt än det språk som 

används i vardagen, och Cummins menar att det kan ta mellan fem och tio år för 

flerspråkiga elever att utveckla målspråket i sådan grad att det kan jämföras med 

modersmålstalarnas språkkompetens.172 Enligt den sociokulturella teorin är språket 

det viktigaste redskapet i inlärningsprocessen, och bristande språkkunskaper anses 

försvåra elevernas lärande.173 Flerspråkiga elever har således generellt svårare att 

tillgodogöra sig det akademiska språk som används i skolan, vilket i förlängning-

en leder till svårigheter att uppnå skolans mål.  

Inom språkforskningen menar man att den mest effektiva utvecklingen av 

andraspråket sker då första- och andraspråket utvecklas parallellt.  Denna så kal-

lade additiva tvåspråkighet leder till kognitiv utveckling, språkutveckling och 

större framgång i akademiska miljöer.174 De elever som har möjlighet att utveckla 

såväl sina första- som andraspråk i skolan har därmed större utsikt att lyckas med 

att uppfylla skolans mål.  

                                                 
170 Elever med utländsk bakgrund. En sammanfattande bild. (2005), Skolverket, s. 16. 
171 Säljö, R. (2010), Lärande och kulturella redskap, s. 220. 
172 Cummins, J. (2000), Language, power and pedagogy: biblingual children in the crossfire, s. 34. 
173 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s. 82. 
174 Cummins, J. (2000), Language, power and pedagogy, s. 37. 
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I rapporten Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat mo-

dersmål än svenska från 2010 redogörs för ett projekt där Skolinspektionen un-

dersöker om skolor och förskolor arbetar på ett sätt som utvecklar de flerspråkiga 

elevernas språk och kunskaper och därmed också deras möjlighet att uppfylla sko-

lans mål. Skolinspektionen finner att förskolors och skolors arbete med språk- och 

kunskapsutveckling i många fall är bristande, vilket bidrar till att de flerspråkiga 

eleverna inte har samma förutsättningar att uppfylla skolans mål som de elever 

som har svenska som modersmål.175 Rapporten uppger även att många i skolans 

personal saknar kompetens för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med 

flerspråkiga elever.176 Generellt visar personalen en positiv attityd till flerspråkig-

het hos eleverna. Ändå menar större delen av skolornas personal att utvecklandet 

av elevernas flerspråkighet är någon annans ansvar, exempelvis modersmålslära-

res och föräldrars.177 

Hur väl modersmålsundervisningen i förskolan, grundskolan och gymnasiet 

fungerar har kartlagts av Skolverket. Kartläggningen resulterade i rapporten Flera 

språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsunder-

visning – ett regeringsuppdrag från 2000. Denna visar att modersmålsundervis-

ningen generellt är förlagd utanför skoltid, att ämnesundervisning på modersmålet 

sällan förekommer och att modersmålslärare ofta är ambulerande och arbetar på 

fler skolor än en.178 I samband med kartläggningen genomfördes också en kvalita-

tiv attitydundersökning bland skolledare, lärare, elever och föräldrar. Denna visar 

att attityden till modersmålsundervisning framför allt är positiv bland de som re-

gelbundet arbetar med eller har kontakt med verksamheten, medan negativa atti-

tyder och ifrågasättande är vanligt förekommande i samhället i övrigt.179 I rappor-

ten konstateras att andra språk än svenska, engelska och skolspråken sällan ges 

utrymme eller uppmärksamhet i skolan och inte heller ses som tillgångar. Sam-

manfattningsvis bedömer man att modersmålsundervisningen är ett ämne som har 

förhållandevis låg status och ofta bedöms vara mindre viktigt än den övriga 

undervisningen.180 

Bibliotekarierna som arbetar på Förstaskolan, Andraskolan, Tredjeskolan, 

Fjärdeskolan och Femteskolan uppger alla att böcker på engelska och svenska 

                                                 
175 Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska. (2010), Skolinspekt-

ionen, s. 7. 
176 Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska. (2010), Skolinspekt-

ionen, s. 7. 
177 Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett rege-

ringsuppdrag. (2002), Skolverket, s.12. 
178 Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett rege-

ringsuppdrag. (2002), Skolverket, s.13-14. 
179 Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett rege-

ringsuppdrag. (2002), Skolverket, s.13. 
180 Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett rege-

ringsuppdrag. (2002), Skolverket, s.47, s.15. 
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prioriteras på skolbiblioteken.181 Samtliga bibliotek har både facklitteratur och 

skönlitteratur på såväl svenska som engelska i sina samlingar. Alla fem bibliotek 

har också en mindre uppsättning av skönlitteratur på skolspråken. På Femtesko-

lans bibliotek har eleverna även tillgång till en liten samling skönlitterära böcker 

på andra språk samt ett antal elektroniska resurser på andra språk.  

Ingen av bibliotekarierna uppger att undervisning på andra språk än svenska 

förekommer på skolorna, med undantag för undervisning i engelska, spanska, 

tyska och franska som sker på respektive språk.182 Modersmålsundervisningen 

bedrivs centralt i kommunen och sker utanför skoltid, vilket leder till att denna 

inte uppmärksammas på biblioteken i samma grad som de språk där undervisning 

sker under bibliotekets öppettider och där lärarna också befinner sig i skolans lo-

kaler under ordinarie undervisningstimmar.  

Genom att betrakta bibliotekens bestånd är det möjligt att se vissa mönster 

gällande de olika språkens status på skolorna. I bibliotekens bestånd finns både 

skönlitteratur och facklitteratur på svenska vilket antyder att det svenska språket 

bedöms vara användbart både för läsning där förströelse är huvudsakligt syfte och 

för läsning där kunskapsinhämtning är huvudsakligt syfte.  Samma sak gäller för 

det engelska språket. Beståndet av litteratur på övriga språk är betydligt mindre 

omfattande, och på fyra av de fem biblioteken finns ingen litteratur på andra språk 

än svenska, engelska och skolspråken. Den litteratur som finns på övriga språk 

består enbart av skönlitteratur, vilket antyder att litteratur på övriga språk kopplas 

samman med förströelse, men inte med utvecklande av ämneskunskaper. I Skol-

verkets rapport Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd 

och modersmålsundervisning – ett regeringsuppdrag från 2002 dras slutsatsen att 

andra språk än svenska och engelska inte uppmärksammas eller ges plats i den 

svenska skolan.183 Med utgångspunkt i bestånden hos de skolbibliotek som ingår i 

denna studie kan vi dra liknande slutsatser.  

De flerspråkiga elevernas modersmål förefaller inte ha en självklar plats på 

skolorna. Samtliga informanter uppger att det finns en mycket liten, i vissa fall 

obefintlig, efterfrågan på litteratur på andra språk.184 Anna på Förstaskolans biblio-

tek tror inte att eleverna väntar sig att finna litteratur på andra språk på skolbiblio-

teket eftersom denna hör till en ”annan värld” än skolans.185 De flerspråkiga ele-

vernas kultur i bredare bemärkelse ges däremot utrymme och uppmärksamhet i 

                                                 
181 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek, Linda, Andraskolans bibliotek, Josefin, Tred-

jeskolans bibliotek, Tom, Fjärdeskolans bibliotek & Maja, Femteskolans bibliotek. (2013), intervjuer. 
182 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek, Linda, Andraskolans bibliotek, Josefin, Tred-

jeskolans bibliotek, Tom, Fjärdeskolans bibliotek & Maja, Femteskolans bibliotek. (2013), intervjuer. 
183 Flera språk – flera möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett rege-

ringsuppdrag. (2002), Skolverket, s.15. 
184 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek, Linda, Andraskolans bibliotek, Josefin, Tred-

jeskolans bibliotek, Tom, Fjärdeskolans bibliotek & Maja, Femteskolans bibliotek. (2013), intervjuer. 
185 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek. (2013), intervju. 
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skolbiblioteken. Flera av bibliotekarierna i denna studie uppger att de arbetar 

medvetet med att se till att beståndet av den svensk- och engelskspråkiga litteratu-

ren inte är alltför eurocentrisk till sin karaktär.186 Detta berättar de om som att det 

är något relativt självklart, men när det kommer till litteratur på andra språk drar 

många upp en tydlig gräns: inom skolans väggar pratar och läser vi på svenska, 

eller möjligtvis engelska.187 Det kan tyckas aningen märkligt att bibliotekarierna i 

denna studie ger uttryck för en så positiv attityd gentemot en mångfald av kultur, 

medan de samtidigt, i vissa fall väldigt tydligt, ger uttryck för en syn på skolan 

som svenskt enspråkig.  

Stephen May menar i ”Language Rights: The ‘Cinderella’ Human Right” från 

2011 att människors rätt till språk inte ges samma uppmärksamhet som andra 

mänskliga rättigheter, och att rätten till språk ofta problematiseras. Rätten att an-

vända modersmålet i hemmet och i privata sammanhang ifrågasätts sällan, medan 

rätten att använda modersmålet i skolan och i övriga samhället är en mer kontro-

versiell fråga.188 Denna studie visar att de flerspråkiga elevernas rätt till moders-

målet i skolbibliotekssammanhang inte alls är självklar. Istället dras ofta parallel-

ler mellan modersmål och fritid, och mellan modersmål och hemmiljö. Även i 

denna studie förefaller alltså modersmål vara accepterat i privata sammanhang, 

men mer problematiskt i skolsammanhang. 

 

Litteratur på andra språk i styrdokumenten och i praktiken 

I Läroplanen för gymnasiegemensamma ämnen kan vi läsa att skolan ska fungera 

som en kulturell mötesplats, och även verka för att elever ska se det positiva i mö-

ten mellan olika språk och olika kulturer.189 För att olika kulturer och språk ska 

kunna mötas i skolan krävs det att de utländska eleverna känner sig trygga med att 

ge uttryck för sin kultur och att använda sitt modersmål i skolsammanhang. Ett 

sätt för skolbiblioteken att möjliggöra möten mellan olika språk och olika kulturer 

är att köpa in böcker på olika språk, och böcker som berör olika kulturer. De fem 

bibliotekarier som medverkar i denna studie uppger alla att de strävar efter en kul-

turell bredd i beståndet.190 Litteratur på andra språk köps inte in löpande på något 

av biblioteken, främst på grund av en nästintill obefintlig efterfrågan. En del av 

bibliotekarierna kopplar dessutom samman litteratur på andra språk med fritid och 

                                                 
186 Inspelning och anteckningar. Linda & Maja. (2013), intervjuer. 
187 Inspelning och anteckningar. Anna, Linda, Josefin, & Maja. (2013), intervjuer. 
188 May, S. (2011), ”Language Rights: The ‘Cinderella’ Human Right”, s.266. 
189 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011), Skolverket, 

s. 5-11. 
190 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek, Linda, Andraskolans bibliotek, Josefin, Tred-

jeskolans bibliotek, Tom, Fjärdeskolans bibliotek & Maja, Femteskolans bibliotek. (2013), intervjuer. 
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hemmiljö. Kultur ges med andra ord betydligt större utrymme än språk i biblio-

tekens bestånd. För att eleverna ska ha möjlighet att uppskatta möten mellan olika 

språk och olika kulturer krävs det också att dessa äger rum. I biblioteken skapas 

via litteraturen främst möjligheter för möten mellan olika kulturer, medan andra 

språk än engelska, svenska och i viss mån skolspråken ges lite eller inget utrymme 

i bibliotekens bestånd.  

 Läroplanen anger också att ”särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever 

som av olika anledningar har svårt att nå målen för utbildningen”.191 Att de elever 

som har utländsk bakgrund hör till dessa visar Skolverkets rapport Elever med 

utländsk bakgrund. En sammanfattande bild från 2005.192 Skolan har därmed en 

skyldighet att ägna extra uppmärksamhet åt dessa elever. Under intervjuerna 

uppmärksammar flera av bibliotekarierna att de flerspråkiga eleverna kan ha nytta 

av att få tillgång till specialanpassad litteratur. Det som bibliotekarierna i den här 

studien främst förespråkar i sammanhanget är böcker på lättläst svenska.193 På den 

direkta frågan om vad de flerspråkiga eleverna kan få ut av litteratur på första-

språken nämner de bland annat att det kan underlätta för läsningen, vara lättare att 

ta till sig och att det tillför möjligheten att lära sig.194 Ändå kopplar informanterna 

samman modersmålsläsning med nöje och fritid, och menar att det språk som sko-

lan ska främja utveckling av är det svenska.  

I skollagen anges att varje skola måste ha ett skolbibliotek.195 Vad detta inne-

bär har Skolinspektionen förtydligat i ett informationsblad. Där fokuserar man på 

tre aspekter: närhet till skolan, en bredd i utbudet och en anpassning av verksam-

heten efter elevernas behov och för att utveckla elevernas läslust och språkkun-

skaper.196 I intervjuerna med de fem skolbibliotekarier som medverkar i denna 

studie visar det sig att det breda sortimentet, och närheten till detsamma, priorite-

ras på ett annat sätt när det gäller litteratur på andra språk än när det gäller littera-

tur på engelska och svenska. Modersmålsläsning omtalas, som nämnts, av fler 

bibliotekarier i studien som en fritidssyssla, och när det gäller denna förpassas 

därmed eleverna till folkbiblioteket.197  

I bibliotekslagen finns det stadgat att skolbiblioteken måste erbjuda litteratur 

på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till invandrares behov.198 

Som tidigare konstaterat så är inte att erbjuda litteratur på andra språk detsamma 

som att litteraturen måste finnas i bibliotekets lokaler och den kan likaväl lånas in 

                                                 
191 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011), Skolverket,  

s. 6. 
192 Elever med utländsk bakgrund. En sammanfattande bild. (2005), Skolverket, s. 16. 
193 Inspelning och anteckningar. Linda, Josefin, & Maja. (2013), intervjuer. 
194 Inspelning och anteckningar. Linda, Josefin, & Anna. (2013), intervjuer. 
195 Skollag (SFS 2010:800). 
196 Informationsblad: Skolbibliotek (2011), Skolinspektionen. 
197 Inspelning och anteckningar. Anna, Josefin, & Maja. (2013), intervjuer. 
198 Bibliotekslag (SFS 1996:1596). 
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från andra bibliotek eller förmedlas via databaser eller liknande. Utbudet av litte-

ratur på andra språk är litet på de skolbibliotek som ingår i denna studie. I inter-

vjuerna framkommer det att den litteratur som prioriteras i inköpsprocessen främst 

är sådan som är studierelaterad och sådan som kan tänkas bli mycket använd och 

utlånad. Eftersom modersmålsundervisningen sker efter skoltid så betraktas inte 

litteratur på andra språk som studierelaterad på samma sätt som litteratur på 

svenska, engelska och skolspråken, där undervisning på språken sker under skol-

dagen och av lärare på skolan. Dessutom ger flera bibliotekarier i studien ger ut-

tryck för en syn på litteratur på andra språk som en fritidssysselsättning snarare än 

ett hjälpmedel för studier, vilket troligen också kan bidra till att litteratur på andra 

språk köps in i mycket liten eller obefintlig utsträckning. 

I Skolinspektionens rapport Språk- och kunskapsutveckling för barn och ele-

ver med annat modersmål än svenska från 2010 framkommer att personalen i sko-

lor och förskolor i många fall saknar kompetens för språk- och kunskapsutveck-

lande arbete med flerspråkiga elever.199 I intervjuerna med skolbibliotekarier på 

skolorna som ingår i denna studie framkommer det att bibliotekarierna i flera fall 

upplever att de saknar kompetens för att arbeta med litteratur på andra språk. Utan 

någon vidareutbildning om arbete med andra kulturer och språk upplevs det dag-

liga arbetet med att prata om och tipsa om böcker på andra spår som svårhanter-

ligt.200 Bristande kunskaper om språk och flerspråkighet riskerar att försvåra både 

inköp av litteratur på andra språk och den dagliga hanteringen av dessa böcker.  

I denna studie är det ett av de fem biblioteken som erbjuder eleverna tillgång 

till elektroniska resurser på andra språk än svenska och engelska. Dessa är de enda 

resurser på andra språk som skolbiblioteken i studien förmedlar som inte är skön-

litteratur, ordböcker eller poesi. Databaserna är flerspråkiga artikelarkiv och där-

med de enda resurserna på andra språk som inte är skönlitteratur. Det elektroniska 

materialet finns tillgängligt på många språk, och uppdateras dessutom regelbun-

det. Att databaserna uppdateras kontinuerligt innebär att eleverna ges tillgång till 

aktuell fakta, istället för att möta böcker som eventuellt stått länge i hyllan i vän-

tan på en elev med rätt modersmål. Inom det svenska projektet LÄSK som besk-

rivs i rapporten Textflytt och sökslump – informationssökning via skolbibliotek 

från 2007 undersöks bland annat hur elever i gymnasiets årskurs tre söker inform-

ation via skolbiblioteket. Undersökningen visar att många elever föredrar att söka 

information på internet då bibliotekens böcker upplevs som gamla och inveck-

lade.201 Då eleverna föredrar att söka information på internet, och då databaser 

                                                 
199 Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska. (2010), Skolinspekt-

ionen, s. 7. 
200 Inspelning och anteckningar, Anna, Förstaskolans bibliotek & Maja, Femteskolans bibliotek. (2013), 

intervjuer. 
201 Alexandersson m.fl. (2007), Textflytt och sökslump - informationssökning via skolbibliotek, s. 58. 
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tenderar att vara mer kontinuerligt uppdaterade än fysiska framstår flerspråkiga 

databaser som ett bra alternativ till litteratur på andra språk i bokform.    

I Skolbiblioteksmanifestet anges att skolbiblioteket är till för alla, oavsett 

språk, och att de som inte kan ta del av ”gängse material och tjänster” ska erbju-

das alternativ.202 För de flerspråkiga eleverna skulle detta dels kunna innebära att 

de får tillgång till lättläst svensk litteratur, och dels att de får tillgång till litteratur 

på sina förstaspråk. I min studie lägger bibliotekarierna mest tyngd på det första 

alternativet och menar att eftersom undervisningen är på svenska så är det biblio-

tekets uppgift att förmedla böcker på svenska.203 Att även modersmålsläsning kan 

bidra till elevernas utveckling av det svenska språket är det ingen av bibliotekari-

erna som ger uttryck för i denna studie.  

En viktig fråga i teorin men en ickefråga i praktiken? 

Vi återvänder till citatet av Ingrid Atlestam i inledningen för att reflektera över det 

som kanske kan anses vara kärnan i frågan om litteratur på andra språk; vad är 

rimligt, och vad får det kosta? Atlestam menar att varje bibliotek bör göra en om-

världsanalys och undersöka vilka behov som kan finnas, för att sedan ställa dessa i 

relation till resurser, lagar och manifest.204 Under intervjuerna i denna studie åter-

kom informanterna gång på gång till frågan om den knappa efterfrågan på littera-

tur på andra språk. Om vi förutsätter att en mager efterfrågan är det samma som 

ett litet behov, så är det kanske inte heller nödvändigt att lägga mer tid, energi och 

pengar på litteratur på andra språk än vad man i dagsläget gör på biblioteken i 

studien. Kanske är det dock inte så enkelt som att en liten efterfrågan är detsamma 

som ett litet behov. Anna tror exempelvis inte att eleverna förväntar sig att finna 

litteratur på andra språk på skolbiblioteket. 205 Om så är fallet är det möjligt att 

detta bidrar till att litteratur på andra språk inte heller efterfrågas i skolbiblioteket. 

Samtidigt visar Rasmussen-Vaedelund och Berglinds studie att det är möjligt att 

efterfrågan av litteratur på andra språk ökar i takt med att beståndet ökar.206 Det 

finns med andra ord en möjlighet att en liten efterfrågan inte alltid är detsamma 

som ett litet behov.  

Atlestams artikel har fått det mycket träffande namnet ”Det mångspråkiga 

biblioteket – en nödvändig utopi”. I den svenska skolan ska alla elever ges lika 

förutsättningar, och de grupper som har svårt att nå skolans mål ska få extra 

                                                 
202 Unescos folk- och skolbiblioteksmanifest (2006), Svenska unescorådet, s. 13. 
203 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek, Linda, Andraskolans bibliotek, Josefin, Tred-

jeskolans bibliotek & Maja, Femteskolans bibliotek. (2013), intervjuer. 
204 Atlestam, I. (2012), "Det mångspråkiga biblioteket - en nödvändig utopi" s. 72. 
205 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek. (2013), intervju. 
206 Rasmussen-Vaedelund, J. & Berglind, K. (2009), Flerspråkighet i skolbiblioteket, s. 21. 
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stöd.207 För att alla elever verkligen ska ha samma förutsättningar att lyckas med 

sina studier krävs det egentligen – om vi utgår från att språk är viktigt för lärande 

– att alla elever ska få tillgång till all litteratur som används i undervisningen på 

sitt modersmål, oavsett om detta är svenska eller ett annat språk. Att finna littera-

tur på andra språk som motsvarar den svenska skulle med största sannolikhet vara 

en stor utmaning. Om ens möjligt så skulle detta kräva enormt mycket pengar, 

plats, tid, kunskap och engagemang från personalen. Detta är uppenbart orimligt. 

Precis som Atlestam påpekar; det mångspråkiga biblioteket är en utopi. Samtidigt 

är det ett enormt problem att utländska elever, vilka idag utgör närmare en fjärde-

del av alla elever på gymnasiet, har svårare att uppnå skolans mål än de svenska 

eleverna. Om vi förutsätter att en parallell utveckling av svenskan och elevernas 

förstaspråk leder till större framgångar i utvecklingen av det svenska språket, och 

att detta i sin tur leder till ökad skolframgång, så kan den mångspråkiga skolan, 

och det mångspråkiga biblioteket, betraktas just som en nödvändig utopi.  

Flera av bibliotekarierna i denna studie ger uttryck för en idé om att litteratur 

på andra språk enbart är skönlitteratur för nöjesläsning. Om eleverna möter denna 

inställning från skolpersonalen är det troligt att de inte kommer att uppleva att 

deras förstaspråk har en plats i skolan, och även själva koppla samman den delen 

av sin kultur med en hemmiljö. För att eleverna ska kunna utveckla den typen av 

akademiska färdigheter i förstaspråket som Cummins menar leder till ökad skol-

framgång, så måste de med stor sannolikhet själva betrakta förstaspråket som ett 

redskap för inlärning, snarare än en fritidssysselsättning. Så länge modersmålsläs-

ning kopplas samman med hem och fritid istället för undervisning, kommer litte-

ratur på andra språk kanske aldrig att bli annat än en icke-fråga i skolsamman-

hang.208 

                                                 
207 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011), Skolverket, 

s. 6. 
208 Inspelning och anteckningar. Anna, Förstaskolans bibliotek. (2013), intervju. 
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Sammanfattning  

Enligt skolverkets statistisk var nästan 23 procent av de elever som antogs till 

gymnasieskolan 2012/2013 utländska.209 Samtidigt kan vi läsa i en rapport från 

Statens kulturråd att varje skolbiblioteksenhet i genomsnitt har 175 böcker på 

andra språk än svenska och engelska, att jämföra med utbudet av böcker på 

svenska och engelska som uppgår till i genomsnitt 6925 böcker per enhet.210 Bibli-

otekslagens paragraf åtta stadgar att skolbiblioteken måste ha litteratur på andra 

språk än svenska i samlingen, men hur mycket litteratur, eller hur många språk 

detta gäller anges inte närmare.211 

För att nå en djupare förståelse för hur skolbibliotekarierna resonerar kring 

frågan om litteratur på andra språk utförs kvalitativa intervjuer med fem bibliote-

karier som arbetar på olika gymnasiebibliotek i en större stad. Intervjuerna under-

söker hur bibliotekarierna resonerar kring tillhandahållandet av litteratur på andra 

språk än svenska och engelska, och hur de upplever arbetet med denna litteratur. 

Exempelvis berör intervjuerna hur eleverna använder den litteratur på andra språk 

som i dagsläget finns på biblioteket, hur bibliotekarierna tror att litteratur på andra 

språk kan gagna eleverna och vilka faktorer som bestämmer omfattningen av ar-

betet med litteratur på andra språk. Analysen av intervjuerna utförs med stöd i en 

sociokulturell syn på lärande och i det teoretiska ramverk kring andraspråksut-

veckling och skolframgång som byggts upp av Cummins och andra språkforskare. 

Förutom detta har även tidigare forskning och några av de styrdokument som an-

vänds för skola och skolbiliotek utgjort en grund för uppsatsens analysdel. 

I styrdokumenten anges bland annat att minoritetsgrupper ska ges möjlighet 

att utveckla sina förstaspråk, att flerspråkiga elever ska ägnas särskild uppmärk-

samhet i skolan, att skolbiblioteket ska ha litteratur på andra språk än svenska och 

att skolan ska verka som en kulturell mötesplats. Trots att de flerspråkiga elever-

nas rätt att använda och utveckla sina modersmål ges stor uppmärksamhet i olika 

styrdokument och lagar, och trots att forskningen om flerspråkighet visar att 

språkutvecklingen gynnas av att förstaspråket utvecklas parallellt med andrasprå-

ket så visar resultaten av intervjuerna att litteraturen på andra språk ägnas relativt 

                                                 
209 Skolverkets webbplats > Statistik & analys > Analys > Gymnasieskolan > Skolor och elever > Läsår 

2012/13 > Tabell 1. 
210 Skolbibliotek. 2008. (2009), Statens kulturråd, s. 30. 
211 Bibliotekslag (SFS 1996:1596). 
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lite uppmärksamhet på skolbiblioteken i denna studie. De böcker på andra språk 

som biblioteken ger tillgång till är nästan uteslutande skönlitterära, och flera av 

informanterna ger också uttryck för en idé om att modersmålsläsning hör samman 

med nöje och fritid snarare än med skolans verksamhet. Det som framstår som en 

viktig fråga i teori och styrdokument förvandlas på vägen till den praktiska biblio-

teksverksamheten till stor del, som en av informanterna uttrycker det, till en ”icke-

fråga”. 
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skolbibliotek finns. 
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Intervjufrågor 

Hur upplever du att eleverna använder skolbiblioteket? 

Vilka språk finns representerade i ert bestånd?  

Hur ser fördelningen mellan facklitteratur och skönlitteratur ut inom de olika 

språken?  

Hur ser elevsammansättningen på skolan ut? 

Hur upplever du elevernas kunskaper i det svenska språket? 

Vilka faktorer styr vilken litteratur som köps in på skolbiblioteket?  

Efterfrågas litteratur på andra språk än svenska och engelska på skolbiblioteket? 

Kan eleverna få tillgång till litteratur på andra språk via skolbiblioteket? Hur sker 

i så fall detta? 

Utnyttjas den litteratur på andra språk än svenska och engelska som finns i skol-

bibliotekets bestånd?  

Marknadsför ni litteraturen på andra språk än svenska och engelska? I så fall hur? 

Hur reagerar eleverna på att det finns litteratur på andra språk än svenska och 

engelska på skolbiblioteket?  

Hur används litteraturen på andra språk av eleverna?  

Tror du att de flerspråkiga eleverna kan gynnas av att ha tillgång till litteratur på 

andra språk än svenska och engelska i skolbiblioteket? 

Hur upplever du att det är att arbeta med litteratur på andra språk än svenska och 

engelska?  

Upplever du att du har de verktyg som krävs för att arbeta med litteratur på andra 

språk än svenska och engelska? 

Har ni något samarbete med hemspråkslärarna?  

Hur upplever du samverkan med skolan? 

Vilka styrdokument arbetar ni efter? 


