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Abstract: 

 

Syftet med denna studie var att samla information om hur stort omfång av litteratur 

det finns på andra språk än svenska i ett skolbibliotek på en grundskola. Syftet med 

studien var att få en bild över hur olika språk utöver det svenska språket som 

representeras i både böcker och interiören i skolbiblioteket. Studien utgår från en 

forskningsfråga, en kvalitativ forskningsintervju och observation i ett skolbibliotek. 

För att svara på forskningsfrågan togs reda på hur skolbiblioteket arbetat med 

utbudet, och erkännandet av olika modersmål. Resultatet av studien visar på att det 

är många faktorer som behövs ha i åtanke vid utformningen av ett skolbibliotek i 

samband med arbetet av ett språkvarierat utbud.  
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1. Inledning 

Enligt skolinspektionens (2018) kvalitetsundersökning får elever med olika 

modersmål inte tillgång till litteratur på olika språk inom skolbiblioteken. Min 

uppsats behandlar detta ämne och jag har valt att göra en undersökning som 

fokuserar på språkrepresentation i ett skolbibliotek på en grundskola. Som blivande 

lärare i svenska som andraspråk finner jag intresse i hur skolbibliotek erkänner andra 

språk än svenska. Det innebär både litteratur och synliga artefakter i miljön.   

 

Mitt intresse för språkrepresentation tog avstamp i Jim Cummins (2017) bok där han 

beskriver hur en skola använder sitt bibliotek för att engagera både elever och 

föräldrar genom en bred språkrepresentation och längre öppettider. Genom denna 

metod stärks elevens kunskapsutveckling och identitet vid synliggörandet av deras 

modersmål. 

 

I uppsatsen återkommer det några relevanta begrepp för textens innehåll, och här 

presenterar jag begreppen: modersmål, kulturell artefakt och flerspråkighet. Syftet 

med att jag har valt att presentera dessa begrepp är för att det finns olika tolkningar 

av innebörden, och här tydliggör jag hur jag har valt att använda dem.  

 

Modersmål i detta sammanhang är det språk elever har vid sidan av det svenska 

språket. Elever kan ha flera modersmål och är en viktig identitetskälla (Bunar, 

2014). Jag har valt att använda begreppet modersmål i ett representativt syfte och 

framställer hur elevers modersmål representeras i skolbiblioteket. 

 

Synliga artefakter använder jag för att förtydliga vad det är i interiören som kan 

påverka flerspråkiga elever. Begreppet kan vara brett och jag har avgränsat mig till 

att se över skolbibliotekets skyltar. Enligt Cummins (2017) hjälper det inte bara 

elever genom ett förtydligande av vad det faktiskt står på skylten, utan gör även 

elever medvetna om ljud- och skriftspråk som finns i olika språk. Erkännandet av 

språk genom synliga artefakter skapar även ett normaliserande av flerspråkighet. 

 

 



 

 2 

Flerspråkighet innebär att en elev behärskar och använder flera olika språk. Musk 

och Wedin (2010) menar att begreppet flerspråkighet ses som en resurs och det finns 

fyra kriterier för att karaktärisera begreppet: första kriteriet är ursprung och innebär 

att man lärt sig två eller flera språk inom hemmet. Andra kriteriet är kompetens 

eftersom det handlar om hur pass bra man behärskar språken. Tredje kriteriet är hur 

pass en person använder språken i vardagen. Det fjärde kriteriet är attityder och 

identifiering med språken. I uppsatsen använder jag mig av begreppet flerspråkighet 

för att förstärka egenskapen hos elever.  

 

2. Bakgrund 

I det här avsnittet har jag valt att presentera bakgrundsfakta som påvisar 

skolbibliotekets roll i både samhälle och skola. Genom att presentera lagar och 

riktlinjer för skolbiblioteket framhävs skolbibliotekets roll i samband med skolan 

för att öka språkrepresentationen efter elevers behov.  

 

Det finns ingen officiell skolbiblioteksutredning men på uppdrag av den svenska 

biblioteksföreningen, menar Thomas (2013) att det finns en rad rapporter genom 

historian som berör folkbibliotek och skola. Den mest tydliga 

skolbibliotekskartläggningen finns från år 1946 och det konstaterades att de flesta 

skoldistrikten saknade bibliotek det året. Eftersom att det saknades många bibliotek 

i skolan ledde det till att obligatoriska skolbibliotek tillslut föreslogs. Trots detta 

förslag nekades stadsbidrag gentemot skolbibliotek och drogs in år 1961. Även om 

stadsbidragen upphävdes skrevs det in i skolstadgan att kommunal skola ska ha 

bibliotek. 

 

Den 1 juli 2011 skrevs skolbiblioteken in i skollagen, kapitel 2 36 §, och ska finnas 

tillgängligt på varje skolenhet (SFS, 2010:800). Trots detta ser det kungliga 

biblioteket KB (2017), Sveriges biblioteksmyndighet, enligt 

statistikundersökningen att över 77 stycken kommuner saknar bemannade 

skolbibliotek. Det visade sig även vara en medieminskning med fysisk tillgänglig 

media från föregående statistikundersökning med ungefär 3 procent.  
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I sökandet efter information om skolbiblioteket kom jag över en översatt rapport 

från den svenska biblioteksföreningen. Materialet utgörs av Unesco som är en 

mellanstatlig organisation, som alla länder i världen kan vara medlem i. Manifestet 

grundar sig på en ideologi och de förslag som kommer från Unesco räknas endast 

som rekommendationer (Unesco, 2014). I skolbiblioteksmanifestet står det att 

skolbiblioteket ska vara till för alla inom skolan och det gäller alla åldrar, etnisk 

tillhörighet, kön, religion, nationalitet, språk, befattning eller social status. 

Manifestet klargör att detta är en mänsklig rättighet och borde stå i FN:s allmänna 

deklaration för mänskliga rättigheter. Vidare diskuteras det i manifestet hur 

skolbiblioteket är en långsiktig strategi för läs- och skrivutveckling, därför är det 

viktigt med stöd från lagstiftning och riktlinjer. I förhållande till skolbibliotek och 

skola menar Unesco att skolbiblioteket ska vara en integrerad del av 

utbildningsprocessen. 

 

IFLA är en förkortning för School libraries section standing committees och deras 

Riktlinjer för skolbibliotek (2015) är framtaget för att stödja utvecklingen av 

skolbibliotek. Under rubriken etiska grunder och frågor diskuterar IFLA 

skolbibliotekets holistiska syn. Ett helhetstänk bör finnas integrerat i 

skolbibliotekets arbetssätt. I riktlinjerna står det att skolbiblioteket bör se till att 

kulturella, språkliga, ursprungsfolkliga och andra befolkningsgrupper känner sig 

välkomna på biblioteket.  

 

I arbetet med tillsynen av skolbibliotek finns skolinspektionen som grundar det på 

skollagen. Enligt skolinspektionens krav ska biblioteket finnas på skolområdet, 

tillämpa olika typer av litteratur och medier, anpassas till elevernas behov för att 

främja språkutveckling, samt samarbeta med skolans undervisning 

(Skolinspektionen, 2018). Skolbiblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

individer med annat modersmål än svenska (Lucassi, 2014) och i bibliotekslagen 

(SFS 2013:801) står det att bibliotek i Sverige ska arbeta mer för inbjudande 

bibliotek i samband med litteratur på olika språk än svenska. 
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En likvärdig utbildning innebär att undervisningen ska anpassas till varje individs 

behov. Tidigare erfarenheter, språk och kunskaper ska ha en given plats i samband 

med planering av undervisning. Utifrån ett internationellt perspektiv ska 

grundskoleverksamheten arbeta för interkulturell solidaritet och en förståelse för 

mångfald (Skolverket, 2016). Det är nästan 18 procent av dagens elever som talar 

något annat modersmål än svenska. Det innebär att det finns flera hundra modersmål 

som representeras genom elevers språkanvändning till vardags i Sverige (Wedin, 

2010).  

 

Ämnet modersmål föreligger precis som svenska, engelska och matematik, och i 

lgr11 (2016) står det att elever ska få möjlighet att läsa och analysera skönlitteratur 

och andra texter. Skolans verksamhet ska genomsyras av ett individanpassat 

arbetssätt och eftersom skolbiblioteket är en del av verksamheten ska de sträva efter 

samma mål som övrig pedagogisk verksamhet. 

 

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att studera på vilket sätt erkännande av mångfald 

visas i ett skolbibliotek. Således riktas intresse för språkrepresentation genom val av 

litteratur och synliga kulturella artefakter. Uppsatsen ämnar besvara följande 

frågeställning:  

 

Hur representeras den språkliga mångfalden genom böcker och artefakter i 

skolbiblioteket?  

 

4. Tidigare forskning 

Jag har valt att fokusera på vilken roll skolbiblioteket har i skolan och i elevers 

skolgång eftersom att det inte finns så mycket forskning kring sambandet mellan 

skolbibliotek och modersmålsrepresentation. En tydligare bild av hur skolan kan 

arbeta för språklig mångfald ger även en djupare förståelse varför det är viktigt med 

erkännande av olika språk inom skolkontexten som exempelvis skolbiblioteket.  
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4.1 Skolbibliotekets roll i skolan 

Språkrepresentativa texter bör finnas integrerat i undervisningen men Avery (2014) 

skriver i artikeln The role of the school library: reflections from Sweden att många 

lärare känner sig begränsade och stressade av de strikta läroplansmålen, med tanke 

på att skolbiblioteket är mer friare att tänka språkrepresentativt har de en central roll 

i skolan. 

 

Enligt Averys (2014) egna efterforskningar och möte med en skolbibliotekarie 

diskuteras det om vikten av att känna sina elever. Skolbibliotekarien använde sig av 

sina elever och modersmålslärare för att ta fram material på andra språk än svenska. 

En utbildad svensklärare som bibliotekarie visade sig vara fördelaktig eftersom det 

var lättare att integrera bibliotekets aktiviteter med den svenska undervisningen.  

 

Gärdén (2017) diskuterar sambandet mellan skolbibliotek, lärande och prestationer 

och menar att tidigare studier visat att ett bra skolbibliotek tillgängligt för elever 

ökar goda testresultat i skolan. Även om det inte går att generalisera resultatet från 

en viss studie kan enskilda faktorer göra skillnad och bidra till elevers lärande, till 

exempel kontinuerliga samarbeten mellan skolbibliotek och pedagoger och 

undervisning. 

 

I masteruppsatsen Det mångspråkiga skolbiblioteket – En viktig fråga i teorin men 

en icke-fråga i praktiken? skriver Martinsson (2014) om hur de skolor som 

undersökts inte arbetar tillräckligt med litteratur på andra språk än svenska, och 

efterfrågan efter litteratur på andra språk är för liten för att skolbiblioteken ska lägga 

ner arbetstid på. 

 

Alexandersson, Limber, Lantz-Andersson och Kylemark (2007) skriver i rapporten 

Textflytt och sökslump – Informationssökning via skolbibliotek om 

forskningsprojektet lärande via skolbibliotek. I projektet har de fokuserat på 

skolbibliotek som redskap i undervisningen. Undersökningen handlar om att se över 

om skolbiblioteket ofta uppfattas utifrån ett virtuellt perspektiv. I analysen av 

projektet framgår det att skolbiblioteket uppfattas som en fysisk plats med böcker 
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och andra artefakter. Bilden av skolbiblioteket som en kollektiv kunskapsfrämjande 

plats försvagas. 

 

4.2 Enspråkig norm inom skolan 

En enspråkighetsnorm innebär att ett språk är normala bland oss människor. Enligt 

Paulsrud, Rosén, Straszer & Wedin (2018) innebär detta att tvåspråkiga förväntas 

vara dubbelt enspråkiga. Denna måttstock skapar problem och konsekvenser i 

skolan och klassrummet. Normen skapar till exempel separation av språk i 

undervisningssituationer. I vissa kontexter förhåller sig enspråkighetsnormen som 

regler, vilket innebär att vi förväntas veta hur och vad för språk vi ska använda oss 

av.  I klassrumssituationer kan enspråkighetsnormen ta uttryck i lärarens 

förhållningssätt. Läraren kan exempelvis se alla som enspråkiga vilket förstärker 

normen. Ett förhållningssätt som inte tillåter transspråkande kan frambringa 

konflikter hos individen (Paulsrud, Rosén, Straszer & Wedin, 2018).  

 

Det finns en heterogenitet i elevgrupper, en gemensam orättvisa som inte syns 

genom styrdokumenten. Många flerspråkiga elever har vistats i svenskspråkig miljö 

kortare tid än de elever som startade sin skolgång på svenska. Det gör att 

förutsättningarna blir olika. Elever med andra modersmål än det svenska språket 

utvärderas på samma sätt som etniskt svenska elever och detta skapar en orättvisa i 

betygskriterierna. Utifrån ett maktperspektiv tvingas elever med ett annat 

modersmål fokusera endast på det svenska språket för att uppnå kraven som skolan 

styrs av (Elmeroth, 2008).  

 

Cummins (2017) belyser språkförlust som en konsekvens av enspråkiga normer 

inom skolverksamheten. Status på olika språk inom verksamheten gör att många 

elever idag väljer att avfärda sitt modersmål. Konkurrens mellan modersmålet och 

det svenska språket är vanligt i dagens skolor. Många gånger handlar det om elevers 

attityder och motivation gentemot sin egen flerspråkighet. Björkvall och Engblom 

(2010) om vilka brister de sett i skolmiljön som främjar enspråkighetsnormen. Brist 

på uppmuntran till flerspråkighet i klassrummen och pedagogiska verktyg är något 

som kan spela roll för elevers egna motivation.  
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4.3 Erkännande av modersmål i skolan 

Elmeroth (2008) diskuterar bristen på kunskap och ointresse hos lärare när det gäller 

elevernas ursprung. Det är inte många som vet eller tar reda på vart ifrån eleverna 

kommer. Strukturell diskriminering inom utbildning är när vi fokuserar på elevers 

språkliga bakgrund som problem. Ofta fokuseras det mycket på hur flerspråkiga 

elever är sämre på det svenska språket jämfört med etniskt svenska elever. Stier och 

Kjellin (2009) anser att flerspråkighet ska ses som en resurs. Flerspråkiga elever 

skulle kunna berika verksamheten mer om skolan lät deras röster ha en mer självklar 

plats.  

 

Wessman (2017) skriver hur en flerspråkig lärmiljö ökar elevers motivation och 

inlärning. Synliggörandet av flera språk har visat sig vara en trygghetsfaktor i 

språkinlärningen. Straszer och Wedin (2018) har gjort undersökningar kring 

synliggörandet av språk i modersmålsundervisning och de konstaterar bland annat 

att i modersmålsklassrummet använder modersmålsläraren transspråkande. Läraren 

förklarar instruktioner på både svenska och det modersmål som eleverna studerar. I 

samband med transspråkandet försäkrade läraren sig på att eleverna förstod 

instruktionerna. Även kulturella artefakter fanns på klassrummets väggar och detta 

förhållningssätt till eleverna skapade en social och meningsfull miljö. 

 

Ladegaard (2010) diskuterar kulturella artefakter i klassrummet och i ett exempel 

visar en elev vilka utvecklingsmöjligheter överföring mellan två skriftspråk växer 

fram i samband med de synliga artefakterna. Modersmålet har en stor betydelse för 

tryggare identitetsskapande och positiv självbild. Elmeroth (2008) menar att 

modersmålsstödet till elever har minskat parallellt med lärares kompetens. Det gör 

att erkännandet av elevers modersmål inte prioriteras inom skolvärlden. Gibbons 

(2016) betonar hur viktigt det är med till exempel litteracitet på elevers modersmål 

för identitetsutvecklingen men det ignoreras ofta. 
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4.4 Språkpolicy i skolan 

Enspråkig ideologi och tydliga språkliga hierarkier framstår i Lgr 11. Enligt 

Paulsrud & Zilliacus (2018) finns det tydliga kunskapskrav inom moderna språk och 

nordiska språk, men inget om flerspråkighet. Det blir motsägelsefullt när samhället 

framstår som mångspråkrikt medan styrdokumenten håller fast vid en enspråkig 

ideologi.  

 

En språkpolicy kan skapa ett bra bemötande och inkludering av alla elever. 

Skolbibliotekets roll kan utmärka sig i en språkpolicy eftersom utbudet kan vara 

bredare än i klassrummet. Kulturell- och språklig mångfald kan genom en 

språkpolicy hanteras på ett relevant sätt (Elmeroth, 2008).  

 

En språkpolicy inom skolan och skolbiblioteket grundas på skolpersonals 

diskussioner där språkstrategier skapas för att främja elevers kunskap- och 

språkutveckling. Elmeroth (2008) menar att modersmåls- och andraspråkslärare 

framförallt har en viktig roll i framtagandet. Det är viktigt att komma ihåg att om 

elever ska tillägna sig kunskaper i det andra språket ställs högre krav på både elever 

och lärare. En gemensamt framtagen språkpolicy främjar lärares förståelse för hur 

elevers kunskapsutveckling sker parallellt med språkutveckling.  

 

Ett integrerat arbetssätt och transspråkande kopplat till skolbiblioteket skulle kunna 

bekräfta och värdesätta elevers flera språk (Wedin, 2017). Cummins (2017) menar 

att en skolpolicy bekräftar elevers språkliga och kulturella kapital, vilket i sin tur 

avvisar negativa attityder om mångfald som finns i samhället. Detta gör att skolan 

erkänner elevers olika språk vilket ger elever en stärkande bild av dem själva. 

 

5. Teoretiska perspektiv 

Min studie grundar sig i två teoretiska perspektiv. I detta avsnitt ger jag en inblick i 

Lev Vygotskijs tankar kring sociokulturellt perspektiv och berör innebörden av 

transspråkande utifrån ett pedagogiskt perspektiv vilket även syns i min kvalitativa 

intervju. 
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5.1 Sociokulturellt perspektiv 

En av de främsta företrädarna inom området är Lev Vygotskij och hans främsta 

område är tanken om att alla människor har olika kunskaper och värderingar. I ett 

växande globalt och mångkulturellt samhälle är detta en viktig tanke. Säljö (2014) 

menar att den sociokulturella traditionen har mångfald som utgångspunkt och 

väcker frågor som till exempel hur skolan kan överbrygga mellan olika miljöer, hur 

lärande inom en skolkontext även bli relevant för andra sammanhang.  

 

Vygotskijs teorier inom det sociokulturella perspektivet handlade även om hur 

sociala samspel hör ihop med lärande och utveckling. Säljö (2014) skriver att det 

inte är kopplat till någon särskild pedagogik, och det fungerar utan någon 

pedagogisk inriktning. Det handlar om hur pedagoger väljer att samspela med elever 

och att kunskap är något vi deltar i, inte något som överförs. Vygotskij menade även 

att språk och tanke hör ihop. Språket utvecklar tanken, och tanken väcks ur språket. 

I utvecklingen av språk och tanke spelar miljö och omgivning en stor central roll 

(Stier & Kjellin, 2009).  

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan fler litteracitetpraktiker främja lärandet och 

därmed kan flerspråkiga elever ta del av världsåskådningar. Forskning visar att barn 

med goda kunskaper i sitt förstaspråk utvecklar sitt andraspråk med större 

framgångar än barn med bristande kunskaper i sitt förstaspråk. Att ge elever 

möjligheter till olika typer av texthanteringar ger elever en mer lärandepotential. 

Den sociokulturella synen visar att flerspråkig och självvalda texter är en outnyttjad 

resurs i undervisningssammanhang (Björkvall & Engblom, 2010). 

 

Det sociokulturella perspektivet tar upp lärande, sociala samspel och 

språkutveckling och därför ligger det i linje med min studie vilket gör det relevant 

för mig utgå från detta teoretiska perspektiv eftersom skolbibliotek är en plats där 

detta sker. 

 

5.2 Transspråkande 

Min studie grundar sig även i ett språkideologiskt undersökningsområde som är 

transspråkande. Enligt Paulsrud och Zilliacus (2018) är transspråkande bland annat 
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när en elev besitter flera språk och kan använda dessa som verktyg vilket gör det 

relevant för min studie att använda mig av detta undersökningsområde. I 

klassrummet kan elever använda sin språkliga repertoar som verktyg när de lyssnar, 

talar, läser och skriver. Det understödjer vidareutveckling av alla språk och 

motarbetar dessutom en enspråkig norm. Transspråkandet ses som en lingvistisk 

resurs och förespråkar språklig mångfald (Paulsrud & Zilliacus, 2018). 

Resonemanget för transspråkande är att se språken sammanflätade med varandra 

(Svensson och Torpsten, 2017).   

 

Enligt García (2009) används transspråkande för att analysera diskursiva praktiker 

som flerspråkiga använder sig av för att skapa mening i den flerspråkiga miljön. 

Elevers flerspråkiga identiteter erkänns och används som resurs för lärande 

(Paulsrud, Rosén, Straszer och Wedin, 2018). Således är det relevant för mig att 

undersöka hur en grundskola arbetar med att göra skolbiblioteket till en flerspråkig 

miljö. Jonsson (2018) skriver att genom transspråkande praktiker blir många olika 

röster hörda och bidrar till social rättvisa. 

 

6. Metod och material 

I detta kapitel redogör jag för hur jag har skapat material för min studie och bearbetat 

det. Jag kommer även redovisa forskningsetiska perspektiv. För att svara på 

forskningsfrågan har jag valt att intervjua en skolbibliotekarie/ansvarig för 

skolbiblioteket, samt göra en observation i skolbiblioteket. Jag har använt mig av en 

diktafon för inspelning, anteckningar och fotografier på skolbibliotekets interiör. 

 

6.1 Materialinsamling 

I materialinsamlingen till studien valde jag att göra en kvalitativ forskningsintervju. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att samtalet i intervjun bygger på vardagslivet 

och därmed bidrar till att utveckla mening från olika erfarenheter och därför tyckte 

jag att den kvalitativa forskningsintervjun var lämplig för studien. 

 

Som en del av den kvalitativa undersökningen är min intervju semistrukturerad. 

Denscombe (2016) menar att den semistrukturerade intervjun tillåter en mer flexibel 

intervju. Jag ville vara öppen och låta svar och idéer få utvecklas. Jag hade en färdig 
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intervjuguide (se bilaga) med ämnen och frågor som skulle behandlas under 

intervjun. Jag har ställt frågor som fokuserar på vad för typ av litteratur det finns på 

olika språk, och vilket utbud det finns i skolbiblioteket. Innan intervjun förberedde 

jag mig genom att veta vilken information som var viktig att registrera. 

 

Vid utformningen av intervjun använde jag mig av det Denscombe (2016) beskriver 

som de sju stadierna: Tematisering är det första stadiet och innebär att syftet ska 

formuleras innan intervjun. Tematisering utgår från frågorna vad, varför och hur. 

Det andra stadiet är planering och ska göras innan intervjun med de sju stadierna i 

tanken. Syftet med planering är att se över vilken kunskap som efterfrågas i 

intervjun. Det är även viktigt att titta på de moraliska konsekvenserna av intervjun. 

Det tredje stadiet är själva intervjun. Med en intervjuguide och ett reflekterande 

tankesätt ska intervjun genomföras. Det fjärde stadiet är utskrift, en förberedelse 

inför analys, vilket ofta betyder överföring från talspråk till skriftspråk. Det femte 

stadiet är analys av intervjun. Det sjätte stadiet är verifiering, och resultatet ska 

fastställas genom validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Det sista och sjunde 

stadiet är rapportering av resultatet (Denscombe, 2016).  

 

Fältanteckningar och fotografier på interiören är något som jag använt mig av i 

samband med observationen. Jag valde denna typ av observation eftersom 

Denscombe (2016) menar att observationer är något som ska dokumenteras direkt 

eftersom mänskliga minnet är selektivt och det är lätt att glömma saker.  

 

Eftersom att min observation går ut på att observera miljön inne i skolbiblioteket, 

och inte personer, har jag innan besöket utformat en observationsguide (se bilaga). 

Tanken med observationsguiden är att den tillsammans med intervjun svarar på min 

frågeställning. 

 

6.2 Urval av skola och intervjuperson 

Urvalet har skett utifrån ett explorativt perspektiv där undersökningens syfte är att 

generera insikter och information (Denscombe, 2016.) Eftersom det är en kvalitativ 

undersökning och det inte finns något krav enligt skollagen (SFS 2010:800) på att 
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skolan måste ha en utbildad skolbibliotekarie på plats så har det blivit ett 

bekvämlighetsurval. 

 

I urvalet handplockade jag skolan med tanke på att det förekommer en språklig 

mångfald bland eleverna. Detta betyder att det blev ett subjektivt val och jag valde 

en skola för ämnets skull. Enligt Denscombe (2016) är det subjektiva valet lämpligt 

eftersom det ger forskaren möjlighet att få den bästa informationen från personen 

som har mycket erfarenhet och kvalitativa insikter om ämnet. I urvalsprocessen 

kontaktade jag flera olika skolor i olika områden, dock fick jag många nedslag. Det 

gjorde att jag var tvungen att lägga ut en förfrågan på några internetforum där jag 

slutligen fick svar. Jag fick tillåtelse från intervjupersonen och ett möte bokades 

 

Anna arbetar på en grundskola med klasserna f-9 och på skolan är det ungefär 400 

elever och det talas över 30 olika språk utöver svenska och engelska. Det är bland 

annat somaliska, arabiska, tigrinja, och georgiska som talas på skolan. Alla språk 

kanske inte talas samtidigt och det varierar över olika tidsperioder. 

 

6.3 Genomförande 

Med tanke på att tidsramen och svårigheter med att få någon deltagare för min studie 

fick jag snabbt boka in ett möte med Anna. Mötet tog plats i skolbiblioteket mellan 

Annas lektioner. Själva intervjun och inspelningen tog ungefär 15 minuter att 

genomföra. Det kom in några elever under tiden intervjun tog plats vilket gjorde att 

vi fick pausa inspelningen två gånger. Efter intervjun visade Anna mig 

skolbiblioteket och jag tog några foton på interiören. Jag tillbringade ungefär 30 

minuter i skolbiblioteket för att hinna med både intervju och observation.  

 

6.4 Databearbetning 

Efter intervjun började jag direkt bearbeta inspelningen. I transkriberingen har jag 

skrivit ner ordagrant vad som blev sagt under intervjun. Efter transkriberingen gick 

jag tillbaka till syftet och frågeställningen och började sedan kategorisera resultaten 

i underrubriker för att på bästa sätt presentera resultatet på min forskningsfråga.   
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Observationsguiden hjälpte mig att samla ihop mina tankar vilket jag skrev ner 

direkt efter intervjun. Med tanke på att det var mycket liv och rörelse i biblioteket 

så var det svårt att skriva ner mina observationer på plats. Med hjälp av fotografier 

och observationsguide kunde jag återsamla de tankar jag hade i stunden men även 

vidareutveckla tankarna efter observationen.  

 

6.5 Forskningsetiska aspekter  

Jag har utgått från Högskolan Dalarnas nämnd, forskningsetiska nämnden (FEN) 

som är verksam inom både forskaretik och forskningsetik, och vetenskapsrådets 

(2017) publikation God forskningssed gällande informationskravet och 

samtyckeskravet. I frågan om den etiska prövningsnämnden har jag gjort en 

egengranskning utifrån en mall, vilket resulterade i att jag inte behövde gå genom 

den etiska prövningsnämnden.  

 

Informationsbrevet skrevs på ett enkelt och förståeligt språk som senare mailades ut 

tillsammans med förfrågan om deltagande. I informationsbrevet och 

samtyckeskravet har jag tydliggjort att undersökningen och intervjun är frivillig och 

när som helst går att avbryta sitt deltagande utan vidare frågor.  

 

I studien har jag valt att avidentifiera, och anonymisera bibliotekarie och 

skolbibliotek. Skolbibliotekarien tilldelas ett fingerat namn som inte har någon 

koppling till personen bakom. Jag har även avidentifierat den stad som skolan och 

skolbiblioteket är lokaliserad i. 

 

Information om hur materialet behandlas under undersökningens tid finns också i 

informationsbrevet. Inspelningen, transkriberingen, bearbetningen av materialet och 

observationstankar är konfidentiellt och lösenordskyddat, samt kommer sedan att 

makuleras så att det inte går att använda igen (se bilaga). 

 

6.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet används för att mäta hur lämpligt datamaterialet är för den forskningsfråga 

som ställs. Denscombe (2016) menar att forskaren ska se över om rätt frågor ställts 

i förhållande till förekommande teorier och kunskap inom området. Inom den 
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kvalitativa undersökningen kan det vara svårt att mäta validiteten när resultatet kan 

vara svårt att upprepa och generalisera. Mitt resultat är utifrån ett skolbibliotek och 

kan inte därför generaliseras och överföras till andra skolor. Alla skolor arbetar olika 

med skolbibliotek och språkutbudet i litteratur. 

 

För att stärka reliabiliteten har jag använt mig av diktafon och fotografier (se bilaga). 

Enligt Patel och Davidson (2011) kan inspelningar lagra verkligheten. Detta gör att 

jag kan återgå till inspelningen flera gånger för att se om jag uppfattat 

skolbibliotekarien rätt.  

 

 7.  Resultat 

I detta avsnitt kommer jag att presentera mitt resultat från en intervju med min 

informant. Jag har valt att dela upp resultatet och intervjun i underrubriker för att 

göra texten mer strukturerad. I slutet av avsnittet presenterar jag även min 

observation utifrån observationsguiden och fotografierna.  

 

7.1 Litteratur på olika språk i skolbiblioteket 

Eftersom det finns över 30 olika språk på skolan har Anna samlat på sig en del 

litteratur på olika språk. Det är huvudsakligen barn- och ungdomslitteratur i 

skolbiblioteket. Anna menar att språkrepresentation lockar och uppmuntrar till mer 

läsning vilket blir ett symbolvärde hos eleverna. Arbetet med litteratur på olika språk 

låter eleverna veta att de värdesätter de olika modersmålen. I de yngre åldrarna blir 

ofta eleverna stolta över att deras språk finns tillgängligt. Anna berättar hur 

symbolvärdet kan uttrycka sig hos eleverna:   

 

Det kan ju vara så att det finns tre böcker på ett språk, och eleven kanske har 

läst dem eller inte ens vill läsa dem men det finns ändå ett värde i att dem 

finns där.  

 

Hur stort utbudet är med litteratur på olika språk menar Anna beror på hur många 

elever det finns på skolan som talar det språket, och vilket bestånd av litteratur de 

får tillgång till. Somaliska och arabiska är två språk som utmärker sig mer på skolan, 
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och därmed är utbudet med litteratur på de språken större. Anna berättar för mig att 

det är lättast att få tag i litteratur på arabiska: 

  

Jag menar somaliska är mycket svårare att hitta massa bra böcker på än 

arabiska. Arabiska är mycket lättare, och då tycker jag att det är ganska 

många som har arabiska som modersmål, men ett tag tyckte jag att det var 

många fler med somaliska men vi har ändå fler böcker på arabiska för det 

var så lätt att få tag i.  

 

7.2 Efterfrågan och tillgång av litteratur på olika språk 

Efterfrågan kring litteratur på olika språk är påtaglig och ibland är det svårt att få 

tag i vissa språk. Anna berättar om en elev som ville ha en specifik bok med rosa 

enhörningar i och på ett språk som är svår att få tag i.  

 

I intervjun berättar Anna att de har fasta böcker på olika språk i skolbiblioteket som 

står året om, men de har även tillgång till en tjänst inom den stad som skolan är 

lokaliserad i. Anna berättar att mångspråksbiblioteket är den tjänst som skolan 

använder och tillåter dem att ofta komplettera sitt litteratursutbud terminsvis:  

 

En jättebra resurs är en gemensam depå som kallas för 

mångspråksbiblioteket och där får man ta depositioner terminsvis då, och 

med hjälp av våra egna böcker så har vi nästan alla elevernas modersmål, det 

är några enstaka som saknats tyvärr.  

 

Anna försöker även hitta litteratur på olika språk på annat håll för att tillgodose alla 

elevers olika språk. Ibland finns det böcker på internationella biblioteket och ibland 

på internet: 

 

Ett språk har vi som jag hittade och kunde skriva ut från en webbplats med 

gratis nybörjarböcker med afrikanska språk. Det var något litet språk som 

hette hausa, och det har vi faktiskt två böcker på då det fanns där. Det har vi 

klippt och klistrat ihop själva. 
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Det finns en del elever som lånar hem böcker på sitt modersmål och Anna tror att 

det är för att det inte är så roligt att läsa på det svenska språket när de inte kan det 

ordentligt. Anna hoppas på att det blir högläsning hemma. Något som Anna har 

märkt av är att ju godare det svenska språket utvecklar sig desto mindre lånar barnen 

böcker på sitt modersmål. Anna menar att när eleverna blir äldre läser de mindre. 

 

I intervjun talar Anna om att skolan har ett abonnemang på inläsningstjänst som ska 

ge eleverna vägledning och i de svenska böckerna. Anna exemplifierar att en elev 

kan få stöd genom att höra en röst på arabiska som tydliggör i en svensk bok. Hon 

menar att den digitala tjänsten används ofta för att elever ska kunna lyssna på 

böckerna samtidigt som de läser:  

 

Till exempel arabiska som säger titta på uppslaget 17–18 uppe till vänster ser 

du att det står något, alltså då på arabiska, så det är en vägledning som stöd 

till böckerna.  

 

7.3 Urval av litteratur 

Den litteratur som väljs ut bestäms av skolbibliotekarie Anna och ibland hjälper 

modersmålslärare till. Med tanke på att böckerna är på andra språk än vad Anna talar 

kan det vara svårt att veta vilka böcker hon ska beställa. Anna säger att det ofta kan 

bli slumpmässigt, till exempel med böcker från internationella biblioteket, men hon 

försöker att vara medveten i samband med alla beställningar:  

 

Till exempel har jag försökt att få tag i Astrid Lindgren på så många olika 

språk som möjligt, och det finns ett svenskt förlag som översätter böcker, 

Nypon och Vilja översätter till andra språk och då blir det såklart ett medvetet 

val. 

 

Litteraturen från mångspråksbiblioteket är kvalitetsutvalda av bibliotekarier därifrån 

och böckerna är i gott skick. 

 

7.4 Litteraturens placering i skolbiblioteket 

Anna placerar ut litteraturen så att det ska bli lätt för eleverna att hitta det dem söker 

efter. Hon menar att det kan vara lite klurigt med placeringen eftersom det finns 
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både fördelar och nackdelar. Hon exemplifierar genom att beskriva ett scenario om 

det skulle stå böcker på både svenska och arabiska tillsammans, och att det inte blir 

lika lätt att hitta och en del böcker försvinner samt om det blir rörigt. Ofta när Anna 

har lektioner visar hon hur och var elever kan hitta böckerna. 

 

7.5 Språkpolicy och samarbeten 

Anna berättar att det inte finns någon gemensam språkpolicy på skolan, däremot 

finns det ett samarbete mellan skolbiblioteket och undervisning. Hon menar att det 

ofta är upp till varje lärare hur de använder modersmålsböckerna. Ibland finns 

böckerna parallellspråkigt vilket kan användas i undervisningen:  

 

Det är mer upp till varje lärare hur dom använder modersmålsböckerna, och 

en del gör det mer medvetet.  

 

Anna talar om att skolbiblioteket har lite kontakt med ett större bibliotek inne i stan 

när det gäller mångspråksböcker men inget direkt samarbete med något bibliotek. 

Anna informerar ofta eleverna att de kan få hjälp att beställa specifik litteratur på 

det lokala biblioteket. Ibland brukar Anna ta några elever utanför skoltid och åka till 

det internationella biblioteket där utbudet är stort. Där kan eleverna låna böcker och 

sedan lämna in på det lokala biblioteket.  

 
 
7.6 Synliga artefakter 

Efter min observation och intervju med Anna finns det inte mycket yta till synliga 

artefakter eftersom det är mycket fönster. Anna har satt upp några skyltar för 

tydlighetens skull en är på engelska och resten på svenska. Hon har även ett par 

dockor från en Astrid Lindgrens saga. Anna berättar att hon inte exponerar böcker 

med mera så ofta:  

 

Det är sällan jag gör någon utställning, alltså exponerar böckerna på ett 

speciellt sätt. 
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7.7 Observation i ett skolbibliotek 

Mitt första intryck var att skolbiblioteket är stort och har mycket litteratur för alla 

olika åldrar. Det var många och stora hyllor uppställda efter väggarna och även 

hyllor centrerat i lokalen. Hyllorna var fulla med litteratur och mitt intryck var att 

det lockar till läslust. I lokalen fanns det några bord och någon soffa så att elever 

kan sitta i biblioteket och läsa.  

 

I skolbiblioteket fanns det inte så mycket synliga artefakter. Precis som Anna 

berättade i intervjun fanns det inte så mycket plats. Däremot observerade jag att det 

fanns några artefakter såsom planscher med bilder på historiska händelser och en 

tidningsartikel på svenska, men som var placerad bakom en boksnurra. Eftersom 

planscherna och tidningsartikeln var placerade bakom boksnurran blev det svårt att 

se och läsa vad som stod på dem. De skyltar hon har satt upp var på svenska och det 

stod till exempel ”böcker på somaliska”, och ”böcker på olika språk”. I ena 

skolbibliotekets hörn fanns det litteratur på engelska och ovanför fanns det en skylt 

som det stod ”read and succeed”. På en av hyllorna fanns det en skylt som säger att 

om ens språk inte finns så ska personen tala med Anna.  

I biblioteket har Anna satt upp en stor boksnurra med böcker skrivna av Astrid 

Lindgren. Alla böckerna är på andra språk än det svenska språket och är placerad på 

den sidan av biblioteket som den språkrepresenterade litteraturen finns. I biblioteket 

observerade jag två dockor som var två kända Astrid Lindgrens figurer men jag 

upplevde det svårt att se dem eftersom de var placerade högt uppe på en bokhylla.   

 

Den litteratur som fanns på andra språk än svenska är till viss del uppställda och 

sorterade på samma hyllor. Det fanns tre hyllor med både fram och baksida och det 

var tydligt skyltat vilka språk som representerades. I hyllorna låg det även lådor med 

böcker i. På lådorna stod det på vilket språk det förekom böcker på, till exempel 

böcker på arabiska.   

 

I biblioteket kunde jag inte hitta någon typ av separation av skön- och fakta litteratur 

utan enligt mina observationer och fotografier stod allt blandat inom sitt språk (se 

bilaga). Till exempel en bildordbok och barnboken Barbapappa på franska. 
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8. Diskussion 

I diskussionsavsnittet kommer jag att diskutera mina metodval och resultatet. I 

metoddiskussionen tar jag upp aspekter som praktisk påverkan. Syftet med 

föreliggande studie är att med hjälp av intervjun ge en bild av hur stor omfattning 

litteratur på andra språk än svenska det finns i skolbiblioteket. De svar som 

framkommit i resultatet diskuteras här utifrån studiens frågeställning, bakgrund och 

teoretiska perspektiv. 

 

8.1 Metoddiskussion 

I valet av strategi för undersökningen var jag tvungen att ta hänsyn till en del 

praktiska aspekter för att kunna genomföra forskningen. Denscombe (2016) menar 

att tillträde till datakällor är avgörande och exemplifierar med att komma överens 

med människor eller organisationer innan undersökningen kan börja. För mig var 

detta svårt när skolbiblioteksvärlden är liten och många skolbibliotekarier i min 

närhet inte hade någon tid över till att delta i min forskning. Tidsramen är något som 

också spelar en stor roll för att fullborda forskningen (Denscombe, 2016). Med tanke 

på att forskningsperioden tog fart precis innan jultider påverkade det även min 

tidsram och därför har jag anpassat studien till det. Eftersom tidsramen och brist på 

deltagande i studien blev en påtaglig faktor, fick jag korta ner intervjutiden, och 

observationstiden. I och med detta lockades fler till att svara på min efterfrågan. 

 

Mitt val av metod fungerar bra till viss del. Jag har valt att göra en kvalitativ studie 

vilket passar bra till min frågeställning. Detta fungerar bra med tanke på att jag ville 

ta reda på hur det ser ut i vardagen på skolbiblioteket, och ta del av 

skolbibliotekariens arbete med språkrepresentativ litteratur och erfarenheter kring 

det. Dock ställer jag mig kritisk till mina intervjufrågor i efterhand. Intervjufrågorna 

kunde ha varit tydligare och mera genomarbetade. Till exempel har jag skrivit: Vilka 

språk representeras i den litteratur som finns här? Jag hade kunnat förtydliga detta 

med att skriva skolbiblioteket istället för här. Jag har även använt mig av frågan: 

Varför tycker du att det är viktigt med språkrepresentation i litteraturväg och synliga 

artefakter? Denna fråga skapar problem i validiteten eftersom att det inte är 

självklart att personen i fråga tycker att det är viktigt språkrepresentation i 

litteraturväg och synliga artefakter. 
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Till min observation tog jag några foton och har valt att ta med som bilaga. Detta 

stärker validiteten och visar på att ett av mina exempel i resultatet är verklig.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Jag har valt att dela upp resultatdiskussionen i rubriker för att stärka kopplingen 

mellan forskningsfrågan och resultatet. 

 

8.2.1 Litteratur på andra språk än svenska i skolbiblioteket 

Utifrån resultatet kan jag se att språkutbudet i litteraturen varierar beroende på hur 

många som talar språket inom skolan och vilka möjligheter det finns att få tag på 

litteratur. Enligt Anna och min observation fanns det över 30 språk representerade i 

skolbiblioteket, dock var utbudet på de olika språken varierade. En förklaring till 

detta är att på vissa språk finns det mer tillgängligt material. Utifrån intervjun utgår 

jag från att Anna menar att hon arbetar hårt med att hitta olika vägar för att 

komplettera språkutbudet. En faktor som påverkar tillgängligheten är självklart 

begränsade möjligheter att få tag i litteratur på andra språk än svenska. Det finns ett 

fåtal företag som översätter böcker, och mångspråksbiblioteket lånar ut periodvis, 

vilket innebär att en del litteratur inte finns på plats permanent. I intervjun berättar 

skolbibliotekarien att hon måste skriva ut egna böcker och klistra ihop för att kunna 

erbjuda litteratur på ett specifikt språk. 

  

Avery (2014) diskuterar skolbibliotekets fria roll i jämförelse med undervisningen 

och att kunna ta in ett mer språkrepresentativt utbud men efter intervjun 

framkommer det att det i själva verket kan vara svårt att få tag på litteratur på olika 

språk. Elmeroth (2008) menar att modersmålsstödet har minskat parallellt med 

lärares kompetens kring flerspråkig litteratur, vilket gör att elevers modersmål inte 

prioriteras inom skolvärlden. Utifrån resultatet och tidigare forskning är min 

tolkning att om elevers modersmål inte prioriteras efterfrågas heller inte litteratur på 

olika språk som därmed påverkar omfattningen av språkrepresentativa böcker.  

 

I min observation såg jag en skylt på svenska som hänvisade till skolbibliotekarie 

Anna om en elevs språk inte fanns med i litteraturutbudet. Jag tolkar det som att det 
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ger elever möjligheten att önska böcker, däremot blir det svårt om en elev inte förstår 

skylten eftersom den var på svenska. Transspråkande är en pedagogik som låter 

flerspråkiga elever använda sig av hela sin språkliga repertoar (Paulsrud & Zilliacus, 

2018) och skyltar på fler språk än svenska skulle kunna hjälpa i detta fall. 

 

8.2.2 Erkännandet av andra språk än svenska i skolbiblioteket 

Anna har observerat att elever på skolan finner ett symbolvärde i den litteratur som 

representeras. De olika böckerna på olika språk bidrar till en värdefull uppfattning 

om att deras språkkunskaper betyder något i skolkontexten. Precis som Wessman 

(2017) menar skapar synliggörandet av flera språk en trygghetsfaktor. Utifrån 

resultatet ger skolbibliotekets arbete med elevers språk i samband med litteratur, 

eleverna en känsla av stolthet. Straszer och Wedin (2018) anser att artefakter också 

kan bidra till en meningsfull miljö. I skolbiblioteket fanns det till min förvåning 

väldigt lite synliga artefakter i interiören. Resultatet visar på att det inte finns så 

mycket utrymme i skolbiblioteket, men det som komplicerar det hela är att det finns 

skyltar på svenska och engelska. Utvecklingsmöjligheterna inom litteracitet ökar 

mellan två skriftspråk i samband med synliga artefakter (Ladegaard, 2010), därför 

är erkännandet av modersmål viktig utifrån flera aspekter. Utifrån den 

transspråkande pedagogiken kan bland annat transspråkande praktiker bidra till en 

mer social rättvisa (Jonsson, 2018).  

 

8.2.3 Konkurrens mellan det svenska språket och andra modersmål 

Elever med sämre språkkunskaper i svenska lånar mer böcker på sitt modersmål, 

och Anna har lagt märke till att när språkkunskaperna i svenska blir bättre minskar 

läsningen på modersmålet. Detta sker ofta när elever blir äldre. En faktor som kan 

påverka tillbakagången av modersmålet är enspråkiga normer. Enligt Cummins 

(2017) påverkas språkanvändning av till exempel status och konkurrens mellan 

modersmålet och det språk som talas inom skolan. Från ett maktperspektiv kan 

språkkonkurrens tvinga elever med ett annat modersmål endast fokusera på det 

svenska språket för att kunna uppnå samma mål som etniskt svenska elever 

(Elmeroth, 2008). Utifrån intervjun och den tidigare forskningen har elever olika 

förutsättningar och det syns inte bara genom kunskapsmålen utan även på andra 

platser och skolkontexter som skolbiblioteket. 
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8.2.4 Skolbibliotek som en outnyttjad resurs 

Den sociokulturella synen har mångfald som utgångspunkt och fokuserar på att hitta 

broar mellan olika skolkontexter (Säljö, 2014). Ett samarbete mellan skolbibliotek 

och undervisning kan vara ett exempel på detta. I intervjun kommer det fram att 

Anna och modersmålslärare samarbetar, både genom undervisning och boksamtal. 

En fördel med detta arbetssätt är att Anna samspelar med elever vilket utvecklar 

både språk och tanke (Stier & Kjellin, 2009). Ofta har flerspråkiga och självvalda 

texter varit en outnyttjad resurs utifrån det sociokulturella perspektivet (Björkvall & 

Engblom, 2010), men skolbiblioteket har till viss del visat motsatsen.  

 

Enligt min tolkning har skolbiblioteket och modersmålslärarna skapat ett 

språkutvecklande arbetssätt, däremot fattas det många ur den andra skolpersonalen 

i detta arbetssätt. I resultatet kommer det fram att det inte finns någon gemensam 

språkpolicy vilket hade kunnat ökat på samarbetet mellan skolbibliotek och 

undervisning.  

 

På skolan är det upp till respektive lärare att bestämma hur modersmålslitteratur ska 

användas och inom undervisningen finns inget gemensamt arbetssätt. En faktor som 

påverkar kan vara enligt Avery (2014) press hos lärarna. Många lärare känner sig 

begränsade av läroplansmålen, och ändå står det skrivet i Skolverket (2016) att 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper ska få utrymme i undervisningen. I detta 

sammanhang är skolbiblioteket en outnyttjad resurs och en fördel med språkpolicy 

är att skolpersonalen gemensamt bestämmer hur arbetet med språkutveckling ska 

främjas. Elmeroth (2008) menar att lärare får fördjupande kunskaper och förståelse 

för hur språk- och kunskapsutvecklingen sker med fler språk parallellt. 

 

9. Sammanfattning av resultatdiskussion 

I min studie har jag presenterat ett skolbiblioteks omfång av litteratur på andra språk 

än svenska. Jag ville ta reda på om ett skolbibliotek arbetade för ett mer språkvarierat 

utbud, och hur det visade sig. Genom böcker och interiör kan omfånget visa sig. I 

sammanfattningen reflekterar jag över de slutsatser jag kommit fram till.  
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I resultatet visar det sig att det skolbibliotek jag besökt arbetar mycket med att 

försöka ha böcker på varje elevs modersmål trots svårigheter i att få tag på litteratur. 

Eftersom det talas över 30 olika språk på skolan och tidigare forskning har visat att 

lärare känner sig pressade över kunskapsmålen (Avery, 2014) har skolbiblioteket en 

viktig roll. Min studie har visat att skolbiblioteket är en outnyttjad resurs inom 

undervisningen. Skulle skolbiblioteket ha en mer betydande roll inom 

undervisningen skulle utbudet även öka. 

 

I samband med synliga artefakter, exempelvis skyltar, skapar skolbiblioteket 

möjligheter för att öka efterfrågan av böcker på olika språk. Skolbiblioteket arbetar 

med att öka symbolvärdet i erkännandet av elevers olika modersmål, dock syntes 

inte detta i de synliga artefakterna i interiören. I intervjun berättade Anna om att hon 

observerat konkurrensen mellan det svenska språket och andra modersmål desto 

högre i åldern elever kommer. Det krävs ett visst bibehållande av det symbolvärde 

elever känner i den yngre åldern. Därför skulle en skolpolicy vara ett alternativ för 

att gemensamt arbeta tillsammans för att främja ett arbete med språkrepresentation 

i skolbibliotek.  

 

Avslutningsvis kan poängteras att alla dessa faktorer är sammanflätade och behöver 

arbetas med som struktur för att behålla och utöka omfånget av litteratur på andra 

språk än svenska. 
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9.1 Vidare forskning 

Syftet med min studie har varit att se hur ett skolbibliotek arbetar med mångfald 

genom språkrepresentation i litteratur och artefakter. I min studie har jag endast 

fokuserat på ämnet genom ett pedagogiskt perspektiv och i framtida studier hade det 

varit intressant att få ta del av elevers syn på ämnet med språkrepresentation. I vidare 

forskning skulle intervjuer med elever eventuellt kunna ge användbar information 

som kan bidra till fortsatt arbete med skolbiblioteken. En jämförelsestudie kring 

olika skolor i olika områden skulle kunna bidra med en bredare bild av hur 

språkrepresentation arbetas med på olika sätt inom skolbiblioteket.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Informationsbrev 

Information om språkrepresentation i skolbibliotek 

Skolbibliotekarien/ansvarig för skolbibliotek tillfrågas härmed om deltagande i 

denna undersökning. 

 

Jag heter Felicia Segermark-Aspensjö och läser svenska som andraspråk på 

Högskolan Dalarna. I ramen av mina studier skriver jag en uppsats, en mindre 

undersökning om språk i skolan. Med denna undersökning är jag intresserad av att 

ta reda på hur olika språk synliggörs i skolans bibliotek. Genom undersökningen 

utvecklas kunskapen om språkrepresentation i skolbiblioteket.  

 

Er skola har valts ut för undersökningen eftersom jag studerar i närheten. 

Undersökningen består av en kortare intervju med skolbibliotekarie/ansvarig för 

skolbiblioteket och observation på skolbiblioteket.  

 

Tidsåtgången för intervjun förväntas vara ungefär 10 minuter och för observationen 

ca 10 minuter. Observationen kommer att ske genom fältanteckningar och om det 

är möjligt tar jag några foton också. Intervjun kommer att spelas in, transkriberas 

och sedan analyseras.  

 

Under bearbetning av materialet och i rapportering av undersökningens resultat 

kommer skolan och personen som intervjuas avidentifieras. Den insamlade 

informationen kommer att hållas lösenordskyddat och sedan makuleras så det inte 

går att använda informationen igen. Alla uppgifter om deltagarna kommer att 

behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 

forskningsändamål i ramen av uppsatsen.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i 

form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och publiceras i forskningsdatabasen 

DiVA.  

 

Ort/datum: Trosa 20181128 

  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 

 

Mail:                                     Handledare: 

Telefonnummer:   Mail:  

 

 

 

    

 

Underskrift student 
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Härmed godkänner jag mitt deltagande i denna undersökning och tillåter Felicia 

göra observationer med fältanteckningar och foto i skolans bibliotek.  

 

 

 

(Namnteckning och datum) 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

 

 Vilka språk representeras i den litteratur som finns här? Och vilken typ av 

litteratur finns på olika språk? Hur är de valda? Varifrån är de beställda? 

 Varför tycker du att det är viktigt med språkrepresentation i litteraturväg och 

synliga artefakter? 

 Hur ser behov ut av litteratur på andra språk än svenska? 

 Finns det något samarbete mellan undervisningen och skolbiblioteket? 

 Finns det något samarbete mellan er och de lokala biblioteken. 

 Har du fått in några önskemål om andra språkrepresenterade böcker än 

svenska? Kommer önskemålen från elever, lärare, dig, föräldrar, eller från 

något annat håll? 

 Varför finns det mer litteratur på ena språket än andra? 

 Finns det någon språkpolicy på skolan och skolbiblioteket? 

 Vet du hur många, och vilka språk som talas på skolan? 

 Finns det någon tanke med hur du placerar litteraturen i skolbiblioteket? 

 I samband med synliga artefakter, är det något du byter ut ofta? 

 Finns det någon tanke bakom vilka artefakter du sätter upp? 

 Placeringsmässigt? 
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Bilaga 3: Observationsguide 

 

 
 Finns det några språkrepresenterade artefakter synliga i skolbiblioteket? 

Vad? På vilket sätt visas dem? 

 Hur är böckerna på olika språk uppställda? 

 Finns det någon ”egen” sektion för skön- och faktalitteratur på andra språk 

än svenska? 

  



 

 34 

Bilaga 4: Fotografi 

 
 
 

 
 


