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Inledning

IB:s nationella uppdrag för
2015 i sammanfattning:

Våren 2014 genomförde Internationella biblioteket (IB) en enkätundersökning för att kartlägga
gymnasie
bibliotekens mångspråkiga arbete. Hur
fungerar det idag? Vad upplevs som svårast? Vilka
utvecklingsmöjligheter ser gymnasiebibliotekarierna själva?

• Fungera som lånecentral för
landets folkbibliotek.
• Berika LIBRIS katalog med
katalogposter för mångspråkiga
medier.
• Erbjuda metodutveckling,
konsultativt stöd och
kompetensutveckling kring att
arbeta med mångspråkiga medier
för folk- och gymnasiebibliotek.
• Utveckla nationellt och
internationellt samarbete i frågan.
• Kommunicera verksamhet och
resultat till svenska bibliotek.

I den här sammanställningen förmedlas de viktigaste och mest framträdande resultaten från enkäten.
Förhoppningsvis kan redovisningen intressera både
dem som deltagit och även andra skol- och gymnasiebibliotekarier, som vill se vad som är gemensamt
eller speciellt för just det egna biblioteket, när det
gäller mångspråksarbetet.
Tillsammans med sammanställningen följer en
check- och tipslista, som vägledning för det mångspråkiga arbetet på skol- och gymnasiebibliotek.
Vägledningen är utformad utifrån de behov som
framkommit genom enkäten.

Syfte
ansvar för arbetet riktat till skolbiblioteken och för
att vara gymnasiebibliotekens kontaktperson.

Syftet med enkäten var att skaffa en aktuell bild av
gymnasiebibliotekens mångspråkiga arbete, som
underlag för utvecklingen av IB:s samarbete med
dem. Enkätsvaren ger värdefull vägledning för den
metod- och kompetensutveckling, det konsultativa
stödet och de praktiska resurser som ska erbjudas.
Resultatet från enkäten, tillsammans med information från den dagliga kommunikationen med skoloch gymnasiebibliotek, ska bland annat användas
som underlag för utformning av fortbildning och
konferensdagar. Enkätresultatet blir också en grund
för ett pilotprojekt som IB kommer att genomföra
tillsammans med tre gymnasiebibliotek i Gävle,
med start hösten 2015. Tanken är att i projektet arbeta praktiskt med den problematik som blivit synlig genom enkäten, för att stödja deras satsning på
det mångspråkiga arbetet.

Utökningen av målgruppen för IB:s konsultativa
stöd ligger i linje med att lagar, riktlinjer och styr
dokument, inte minst Bibliotekslagen, tydligt uttrycker att även skolbibliotek ska prioritera personer med annat modersmål än svenska1. Det lokala
ansvaret för medieförsörjning inom kommunerna
har ökat under senare år och gäller även det enskilda skolbiblioteket.
Även forskningen ger stöd för att skolbibliotek, som
en integrerad del i undervisningen, bör tillgängliggöra och aktivt arbeta med medier på elevernas olika modersmål. Skolbibliotekarierna själva upplever
dock ofta att de saknar kompetens och språkkunskaper för en kvalitativ mångspråkig verksamhet.
Samtidigt ökar snabbt antalet elever med annat
förstaspråk än svenska. Tillsammans utgör de här
faktorerna en viktig bakgrund för IB:s roll att stödja och samarbeta med gymnasiebiblioteken, för att
stärka dem i deras utveckling av det egna mångspråkiga arbetet.

Bakgrund
IB har uppdrag och finansiering från tre olika huvud
män: Stockholms stad, Stockholms läns landsting
samt staten genom Kungliga biblioteket (KB).
På uppdrag av KB är IB lånecentral och kompetenscenter för landets folkbibliotek. 2013 utökades
uppdraget som kompetenscenter till att även gälla
målgruppen skolbibliotek, med fokus på gymnasie
bibliotek. I samband med det utökade uppdraget
anställdes 2013 en utvecklingsledare med huvud

1. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/
Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2013-801/
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Genomförande

En annan grupp frågor handlade om olika sorters
samarbeten, både inom skolan och externt, till exempel med folkbibliotek, läns- och regionbibliotek,
skolbibliotekscentraler och med IB.

Kartläggningen har genomförts i två steg. Först
gjordes en förstudie där information samlades in i
samband med nätverksträffar för gymnasiebibliotekarier i fyra olika län. Vid dessa tillfällen ställdes
två övergripande och öppna frågor om utmaningar
och svårigheter, respektive framgångsfaktorer och
utvecklingsmöjligheter i mångspråksarbetet. Cirka
70 personer deltog i förstudien.

Ytterligare en frågekategori handlade om litteraturinköp och urval. Varifrån och hur handlar gymnasiebibliotekarierna mångspråkiga medier? Vilka
språk köps det in litteratur på? Hur får de vägledning för sina inköp?
En grupp frågor behandlade vad det finns för behov
och önskemål när det gäller stöd och kompetensutveckling.

När informationen från förstudien analyserades kunde några områden, vilka bibliotekarierna tyckte var
speciellt problematiska och angelägna, grupperas i
fyra huvudkategorier. Två av kategorierna berörde
inköp, dels vilken litteratur som ska köpas in och
dels var den månspråkiga litteraturen finns att köpa.
En tredje kategori rörde samarbeten och nätverk. I
den fjärde gruppen, som här kallats övrigt har ett antal återkommande ämnen som rör gymnasiebibliotekets grundförutsättningar samlats. Det handlar om
brist på pengar, tid och fysiskt utrymme och även
förutsättningarna när det gäller föränderligheten
och spridningen bland de språk som förekommer på skolan. Ytterligare en aspekt som ett flertal
nämner är att svensk- och engelskaundervisningen prioriteras på bekostnad av modersmålet.

Som inledningsvis nämndes, var enkäten i sin helhet avsedd att undersöka hur det mångspråkiga arbetet fungerar idag, med fokus på vad som upplevs
som svårigheter och utmaningar, respektive vad
som upplevs som framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter. Förutom de olika ämnesrubriker
som just nämnts, ställdes också avslutningsvis två
frivilliga, öppna frågor vilka konkret frågade efter
utmaningar och framgångsfaktorer. Med de frågorna fick deltagarna möjlighet att, med egna ord,
komplettera informationen med sådant som kanske
inte kom fram i de mer styrda frågorna.

Spridning av webbenkäten
En testenkät skickades först till ett antal gymnasiebibliotek varefter frågorna omarbetades utifrån
synpunkter som testpiloterna lämnade. För att få
en bred geografisk spridning e-postades sedan den
färdiga enkäten direkt till skolor i alla län, utom till
de fyra där förstudien gjordes. Utskicket adresserades direkt till gymnasiebiblioteket eller till den som
uppgavs vara biblioteksansvarig.

• Inköpsvägledning/urval
• Inköpskanaler/utbud
• Samarbeten/kommunikation/nätverk
• Övrigt
- Ekonomi/budget/anslag
- Tidsbrist
- Utrymmesbrist
- Många språk som talas av få elever
- Föränderligheten
- Svensk- och engelskundervising i
fokus

Sammanlagt, inklusive förstudien, deltog ca 210
gymnasiebibliotek i kartläggningen. Av dem var 25
stycken integrerade med folkbibliotek.
Det visade sig vara svårt att hitta och sammanställa
kontaktuppgifter till gymnasiebibliotek på friskolor.
En länk till en öppen version av samma webbenkät, speciellt avsedd att nå friskolor, spreds därför
bland annat genom sociala medier, e-postlistorna
Skolbiblist och Biblist samt genom Friskolornas
riksförbunds nyhetsbrev. Det kom dock in väldigt
få svar från friskolor. På grund av tekniska problem
gick det inte heller att sammanställa resultaten från
båda enkäterna.

Resultatet från förstudien användes sedan för att
konstruera en webbenkät, vilken innehöll många
fler, mer detaljerade frågor, för att fördjupa och
bredda undersökningen. Förutom på de huvudkategorier som framträtt i förstudien, baserade sig frågorna i webbenkäten även på återkommande frågor
från IB:s dagliga kontakter med skolbibliotek.
För att få en generell uppfattning om det mångspråkiga arbetet innehöll webbenkäten inledningsvis ett
antal frågor som handlade om språk och bestånd.
Exempelvis frågades det om hur språken som talas
på skolan kartläggs, hur skolbibliotekets mångspråkiga bestånd ser ut och varför det ser ut som det gör.

Även om svaren från den extra enkäten inte är med i
statistiken som redovisas här, så har de, liksom också svaren från testenkäten, lästs och tagits tillvara
separat.
2

Resultat

”Vi vill tillhandahålla böcker på flera olika språk,
för att så många som möjligt, även de som inte
kan så mycket svenska/engelska ska känna att det
finns något för dem i biblioteket.”

Här redovisas resultatet med utgångspunkt från
frågerubrikerna, i den ordning de förekom i enkäten.

”Det ska helt enkelt finnas ett basbestånd av de
språk som finns i kommunen.”

Språk och bestånd

”Gymnasiebiblioteket har fått i uppdrag av
förvaltningsledningen att ha ett basbestånd i de
språk som våra elever har som modersmål.”

Finns det i gymnasiebiblioteket medier på
andra språk än svenska, engelska och de
språk som skolan erbjuder inom ämnet
Moderna språk (s.k. skolspråk)?

”För att stimulera elevernas läsning, oavsett om
de läser på svenska eller på sitt hemspråk.”
”Gymnasiebiblioteket är integrerat med folk
biblioteket.”
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Nästan hälften av deltagarna svarade att de inte har
någon litteratur alls på andra språk i sitt skolbibliotek. De vanligaste orsakerna, enligt kommentarerna, är:
• Det saknas efterfrågan från elever eller
pedagoger
• Det saknas pengar
• Det är svårt att veta vad som ska köpas – och
varifrån.
Andra argument som återkommer:
• Utrymmesbrist
• Tidsbrist
• Skolan prioriterar läsning på svenska och
engelska
• Stor spridning på många olika språk och stor
variation över tid
Några representativa citat får illustrera, hur de som
svarat att de har litteratur på olika språk, motiverar det:
”Det lilla fasta beståndet ger en ingång till att
sedan fjärrlåna och beställa mer. Eleven får en
impuls att använda biblioteket för detta ändamål.”

Ja

34

22,4%

Nej

13

8,6%

Delvis

105 69,1%

På frågan om skolbibliotekarien känner till vilka
modersmål som finns bland eleverna på skolan
svarar 69 % delvis och 22,5 % ja, medan 8,5 % inte
alls vet. De som känner till vilka språk som finns på
skolan har i de flesta fall fått informationen genom
eleverna, i andra hand av lärare på introduktionsprogram och i tredje hand från modersmålslärare.

Samarbeten
I enkäten ställdes också frågor om olika typer av
samarbeten:
• Inom skolan
• Med folkbiblioteket
• Med läns- och regionbiblioteket
• Med skolbibliotekscentraler
• Med Internationella biblioteket
• Andra samarbeten
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Vilken typ av tjänster och stöd behöver gymnasiebibliotekarierna från IB? Enligt enkätsvaren ser
önskelistan ut så här i prioritetsordning:
1. Litteraturvägledning
2. Inköpsvägledning
3. Kompetensutveckling
4. Praktiskt stöd
5. Nätverk
Konkreta förslag på tjänster som nämndes i kommentarerna är till exempel informationsbroschyrer
till eleverna, bättre bibliotekskatalog och presentationer av bra tonårsböcker på olika språk, som
eleverna kan läsa direkt på webben. Sedan enkäten genomfördes har interbib.se, IB:s flerspråkiga
webbplats och den integrerade katalogen, nylan
serats med en rad förbättringar.

När det gäller samarbeten inom skolan kring mångspråksarbetet, så är det 11 % som svarar att de ofta
samarbetar med lärare på introduktionsprogrammet/språkintroduktion. 7 % samarbetar ofta med
specialpedagoger medan 3,5 % ofta samarbetar
med övriga ämneslärare. Cirka 35 % uppger att de
någon enstaka gång samarbetar med lärare på introduktionsprogrammet. Ungefär lika många samarbetar någon enstaka gång med övriga ämneslärare
eller specialpedagoger.
33,5% samarbetar aldrig med modersmålslärare,
32 % svarar att det händer att samarbete förekommer. Endast 1,5 % samarbetar ofta med modersmålslärare.
Drygt 16 % av de deltagande biblioteken är integrerade med ett folkbibliotek Av de övriga gymnasiebiblioteken uppger ungefär 40 % att de har någon
form av samarbete med folkbiblioteket. Enligt
exemplen som beskrivs handlar samarbetet då oftast
om att bruka tjänster som enstaka lån, fjärrlån och
depositionslån.

Vilken typ av tjänster och stöd anser du
att gymnasiebiblioteket behöver från
Internationella biblioteket?
Du kan ange flera alternativ, men priorietera
gärna de allra viktigaste.

Knappt 68 % svarar att de inte har något samarbete med läns- och regionbiblioteket medan 15 %
svarar ja. Några få (2,5 %) uppger att det funnits
samarbete tidigare men inte nu längre eller att det
finns planer för framtida samarbete (1,5 %).
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Exempel på existerande samarbeten med länsoch regionbibliotek som omnämns är i samband
med fjärrlån, depositionslån, kompetensutveckling
och inköpsvägledning, samordnande av inköp av
mångspråkiga medier samt nätverkande. Andra exempel, som beskrevs i kommentarer, är gemensam
bibliotekskatalog och gemensamma möten.
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På frågan om gymnasiebiblioteket har något samarbete med eller stöd från någon skolbiblioteks
central eller motsvarande, svarade 10 % ja. 45,5 %
anger att det inte finns någon skolbibliotekscentral
i deras kommun eller län. 19 % uppger att det finns
en central men att den bara har uppdrag att jobba
med grundskolebibliotek. Det är också 10,5 % som
inte har kontakt med skolbibliotekscentralen, trots
att det finns en sådan som är tillgänglig för dem. I
de fall det finns samarbete med en skolbiblioteks
central så framgår det av kommentarerna, att det
dock oftast är fråga om andra arbetsområden än den
mångspråkiga verksamheten.
Så många som 37,5% hade, när enkäten besvarades,
aldrig haft kontakt med IB. Knappt hälften (48 %)
har haft någon enstaka kontakt, medan ca 14 % ofta
kommunicerat med IB. Av de sammanlagt 62 % av
deltagarna som uppger att de har varit i kontakt med
IB, så är de flesta nöjda. Nära 88 % av dem svarar att de antingen haft mycket eller någon nytta av
kontakten.
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Litteraturvägledning /
tex bokpresentationer,
tipslistor mm.

89

58,6%

Inköpsvägledning/
inköpskanaler

79

52,0%

Kompetensutveckling/
teoretiskt stöd med
tema flerspråkighet
och lärande

64

42,1%

Praktiskt stöd (tex
informationsmaterial,
skyltar, knubbetiketter,
språk- och signum
listor mm)

44

28,9%

Nätverk

41

27,0%

Annat stöd

29

19,1%

Antal som ej svarat

13

8,6%

och framgångsfaktorer, bekräftade också de viktiga temaområden, som framträdde även i enkätens
övriga svar, liksom också i förstudien. Förutom urval och inköp av litteratur, nätverkande och samarbete, handlar det framförallt om de förutsättningar
skolan ger skolbiblioteket: de fysiska och ekonomiska förutsättningarna, om skolans prioriteringar
samt föränderligheten. Här nämns återigen ekonomi/budget/anslag, tidsbrist, utrymmesbrist, att
svensk- och/eller engelskundervisningen sätts i
fokus, att många språk talas av få elever och föränderligheten i elevsammansättningen.

Inköp och urval
Cirka 30 % svarade att de köper litteratur på andra språk än svenska, engelska och moderna
språk (s.k. skolspråk) till gymnasiebiblioteket.
De språk som främst köps in är i storleksordning:
arabiska, persiska, somaliska, spanska, ryska, thai,
polska, turkiska, serbiska, bosniska och kroatiska.
Det förekommer också inköp av litteratur på ett flertal andra språk, bland annat nämns kurdiska, dari,
vietnamesiska, kinesiska, finska, romani, tigrinska,
albanska och litauiska.
Den bokhandel som flest använde för inköpen av
mångspråkig litteratur 2014 var BTJ, följt av Bokus
och på tredje plats Adlibris. Det enda bibliotek som
handlat från en utländsk bokhandel har köpt böcker på engelska från Follet i USA.
Mer som kuriosa kan nämnas att så många som 29%
inte känner till ifall skolan har ett lokalt upphandlingsavtal när det gäller inköp av mångspråkig litteratur till skolbiblioteket.
Bortsett från IB, nämndes oftast BTJ:s Internationella redaktionen, därefter bibliotekariekollegor
följt av elever och modersmålslärare som kanaler
för litteratur- och inköpsvägledning.

Kompetensutveckling
Topplistan över inom vilka områden gymnasiebibliotekarierna önskar sig kompetensutveckling ser ut
så här enligt enkäten:
• Litteratur- och urvalsvägledning 65 %
• Inköpsvägledning och inköpskanaler 58,6 %
• Digitala resurser/elektroniska medier 48 %
• Läs- och skrivnedsättningar hos elever med
annat modersmål än svenska 31,6%
Annan kompetensutveckling som det finns önskemål om är:
• Forskning om flerspråkighet 24,3 %
• Metodutveckling 23 %
• Om språken och var de talas 25 %

Utmaningar och
framgångsfaktorer
Att samla information om vad gymnasiebibliotekarierna upplever som svårigheter, liksom vilka utvecklingsmöjligheter de själva ser, är genomgående
ledmotiv för enkäten.
Deltagarnas svar på de två kompletterande frågorna, vilka uttryckligen behandlade just utmaningar
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Analys och kommentarer

Några av de främsta anledningarna till att det inte
finns mångspråkig litteratur i biblioteket är att det är
svårt att veta vilken litteratur som ska köpas och
var den finns att köpa. Hjälp med den typen av frågor finns att få från IB. På interbib.se finns länkar
till webbsidor med information om olika språkområdens litteratur samt om språken3. Där finns även
vägledning när det gäller inköpskanaler4.

Här följer några avslutande reflektioner med perspektiv dels utifrån de två övergripande frågeställningarna om utmaningar/svårigheter och utvecklingsmöjligheter/framgångsfaktorer, dels utifrån
huvudkategorierna från förstudien, vilka redovisades på sidan 2. Samma huvudkategorier av områden, som enligt förstudien har avgörande betydelse
för gymnasiebibliotekariernas mångspråkiga arbete, bekräftades även av webbenkäten.

Specialtidskrifter om litteratur från olika delar
av världen innehåller också värdefull litteraturvägledning. IBBY (International Board on Books
for Young People) ger till exempel ut en tidskrift,
Bookbird: A Journal of International Children’s Literature, om världens barnlitteratur, vilken utkommer med fyra nummer per år. Karavan, som också
kommer ut fyra gånger om året, är en litterär tidskrift som introducerar författarskap från Afrika,
Asien och Latinamerika.

Det är tydligt i enkätsvaren, liksom i IB:s dagliga
kontakt med skolbibliotek, att det finns intresse och
engagemang bland skol- och gymnasiebibliotekarier för mångspråksfrågor – ett arbete som, med en
av gymnasiebibliotekariernas egna ord, är ”svårt,
intressant och betydelsefullt”. Många har tagit till
sig vad som står i styrdokumenten och anser att
skolbiblioteket kan stödja elevers lärande genom att
arbeta mångspråkigt. Utvecklingen tycks också gå
mot att allt fler skol- och gymnasiebibliotek strävar
efter att bygga upp egna bestånd av mångspråkiga
medier.

Katalogposterna på interbib.se förses i allt högre
utsträckning med ämnesord och innehållsbeskrivningar, vilket förutom att ge information om verket
också kan fungera som vägledning för inköp. På
interbib.se finns också mailadresser till IB:s språkansvariga medarbetare, som kan ge utförligare litteraturrådgivning inom sina respektive språk.

Ett mångspråkigt bestånd

I länk- och litteraturlistan i slutet av den här sammanställningen, liksom i check- och tipslistan, finns
exempel på fler resurser som kan vara ett stöd för
inköp och urval av litteratur.

På IB kategoriseras ett antal språk som ”stora” och
etablerade, vilka därför främst lånas ut som enstaka
lån och vid specificerade ämnesbeställningar. Det är
språk som bedöms vara så vanligt förekommande
att alla bibliotek behöver ha ett basbestånd på dem,
samtidigt som de är relativt enkla att införskaffa.
Enligt enkätsvaren är det också just de språken som
de deltagande biblioteken köper litteratur på.

Att det varken finns tillräckligt med tid, pengar eller plats i hyllorna är ofta återkommande argument
mot att köpa böcker på olika språk. I den situationen
är det bra att stanna upp och fundera över sina prioriteringar. Hur många elever finns det på den egna
skolan som har tillgång till ett eller flera andra språk
än svenska? Vad säger lagar och styrdokument om
skolans arbete med och för elever med annat modersmål än svenska? Kanske är det dags för en ”tankevända” när det gäller just dessa frågor?

En av orsakerna som anges till att inte ha böcker på
elevernas olika språk i biblioteket är att det saknas
efterfrågan från elever och lärare. Frågan är vad
som är orsak och verkan? Kan den bristande efterfrågan bero på att elever och lärare inte räknar med
att skolbiblioteket ska ha litteratur på andra språk
än svenska, engelska och de språk som förekommer
inom moderna språk?

En bra grund för mångspråksarbetet är att systematiskt kartlägga språken som talas av elever på
skolan. Här verkar det finnas utvecklingspotential,
eftersom enkätsvaren visar att det i allmänhet inte
finns strukturerade rutiner för detta. Ett sätt att komma igång är att kommunicera och samarbeta med
skolledningen och även med den som är administrativt ansvarig för elevregistret. Det gör det lättare
att till exempel få del av de uppgifter om elevernas
modersmål, som brukar samlas in och registreras i
samband med att elever skrivs in i skolan – information som skolbiblioteket behöver ha tillgång till.

Att införskaffa, tillgängliggöra och marknadsföra
böcker på olika språk kan stimulera nyfikenhet, efterfrågan och utlåning. Att erbjuda litteratur på elevernas språk är en viktig del i att visa att skolbiblioteket är till för alla elever, oavsett modersmål. Det är
samtidigt ytterligare en möjlighet att marknadsföra
skolbiblioteket och förmedla dess betydelse. Material för att tillgängligöra medier på andra språk finns
hos IB2.

3. http://interbib.se/sv/for-bibliotek/sok-i-lanksamling

2. http://interbib.se/sv/for-bibliotek/mallar-skyltar-och-broschyrer

4. http://interbib.se/sv/for-bibliotek/inkopsstallen
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Samarbete är nyckeln

Modersmålsbiblioteket i Mölndal
är exempel på samarbete mellan
skolbibliotek och modersmåls
undervisning som ingår i ett
större, kommunalt läsfrämjande
projekt. Inom projektet samarbetar
Skolförvaltningens Modersmålsenhet
både med skol- och folkbiblioteken i
Mölndal.

Olika former av samarbete och samordning av resurser är utan tvekan ett effektivt sätt att övervinna
de olika typer av hinder som omnämns för att skapa
ett mångspråkigt bestånd.
Samverkan lyfts fram i Bibliotekslagen, där paragraf 14 slår fast att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka5. I IB:s uppdragsbeskrivning från KB betonas
att det är i samarbete med målgruppen som stödet
till biblioteken ska planeras och genomföras. Att
stimulera samarbeten inom skolan, mellan skolbibliotek, med folkbibliotek, skolbibliotekscentraler,
läns- och regionbibliotek och inte minst med IB har
hög prioritet inom IB:s konsultativa stöd riktat till
gymnasiebiblioteken. Här följer reflektioner kring
några av de olika samarbetsformer och samarbetspartners som kan vara aktuella.

http://bibliotek.molndal.se/web/arena/
modersmalsbiblioteket

Andra möjliga och viktiga samarbetspartners är övriga skol- och gymnasiebibliotek i kommunen,
länet eller regionen.

Först och främst är det viktigt att få till samarbete
inom den egna skolan. En bra utgångspunkt är att
förankra sina idéer om det mångspråkiga skolbiblioteket hos skolledningen och sedan hos lärare, övrig
personal och elever. Samarbete underlättar arbetet
med att kartlägga språken som talas på skolan och
även utformningen av en strategi för mångspråksarbetet som angår alla.

I Växjö kommun fungerar tre
grundskolor Centrumskolan (F-6),
Fagrabäckskolan (7-9) och Norregård
skolan (7-9), som depåbibliotek
när det gäller det mångspråkiga
beståndet. Medierna bekostas av
centrala medel och beståndet är
uppdelat mellan skolorna efter
åldrar. Skolbiblioteken kan låna
både enstaka titlar och temapaket
från depån. Böckerna skickas
mellan skolorna med det interna
postsystemet. Litteraturen kan
sökas fram i den gemensamma
bibliotekskatalogen och lånas
enkelt via e-post. Även gymnasiet
kan låna in från Växsjöskolornas
mångspråksdepåer.

Att hitta former för samarbete med modersmålslärarna är en avgörande men också komplex fråga,
bland annat eftersom modersmålsundervisningen
ofta sker på någon annan skolan än den egna, ibland
till och med via webben. Modersmålslärarna vistas i
allmänhet få timmar på varje skola och förflyttar sig
mellan många olika skolor.
Ett utvecklat samarbete mellan skolbiblioteket och
modersmålslärare är värdefullt för båda parter. Modersmålslärare kan ge inköpsvägledning och informera om den litteratur som används i undervisningen. De kan ge råd när det gäller läsnivåer – eftersom
en elev till exempel kan ha läs- och skrivnedsättningar, eller vara nybörjarläsare på sitt modersmål
men avancerad läsare på svenska, eller tvärtom.
Skolbiblioteket kan bidra till att stärka modersmålsundervisningen genom att tillhandahålla medier på de olika språken och visa engagemang även
för den undervisning som sker på modersmålen.

Skolungdomarna är en gemensam angelägenhet för
skol- och folkbibliotek, utifrån var och ens olika
uppdrag. En kontinuerlig kontakt med folkbiblioteket gör det enklare att ömsesidigt hålla varandra
uppdaterade om mångspråksarbetet, för att bättre
kunna samordna verksamheterna och komplettera
när det gäller tjänster och medier. Samarbete med
ett folkbibliotek är också en förutsättning för att
låna depositioner från IB.

5. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/
Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2013-801/
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Skolbibliotekscentraler, eller motsvarande, ibland
med någon form av depåbibliotek, finns i många,
men långt ifrån alla delar av landet. Det kan vara
värt att undersöka ifall det finns den typen av central resurs i den egna kommunen, och ifall den kan
erbjuda gymnasiebiblioteket någon form av stöd i
mångspråksarbetet.

Internationella biblioteket som
kompetenscenter
IB är, inom sitt nationella uppdrag, kompetens
center för landets skolbibliotek, med fokus på
gymnasiebiblioteken. De typer av stöd, som flest
framförde önskemål om i enkäten, överensstämmer
med IB:s uppdrag och den nuvarande inriktningen
för arbetet med konsultativt stöd.
I topp när det gäller önskat stöd från IB och även
när det gäller vilken kompetensutveckling som generellt önskas, finns litteratur- och inköpsvägledning. Kompetensutveckling om digitala resurser
och elektroniska medier önskades också av många.
Tips med länkar till litteratur och inköpsvägledning,
liksom till digitala resurser för mångspråksarbetet
finns på interbib.se. Länkar till många användbara
webbplatser delas också i facebookgruppen Mångspråkigt gymnasiebibliotek, som är ett forum för att
kommunicera med IB och kollegor och för samarbete om till exempel den här typen av frågor6. Det
är tydligt att litteratur- och inköpsvägledning, liksom information om digitala resurser och elektroniska medier är områden som IB bör fortsätta att
prioritera och utveckla konsultativt stöd för.

Mångspråksbiblioteket, hos Medio
teket, Stockholms utbildnings
förvaltning, är exempel på hur en skol
bibliotekscentral erbjuder grundskolor
stöd med medieförsörjningen på
många språk. Det är en depå med
barn- och ungdomslitteratur på olika
språk, varifrån skolbibliotekarien kan
låna böcker och sedan låna ut dem
till elever på skolan. Huvudsyftet är
att öka skolans tillgång på medier
på andra modersmål genom att
komplettera det bestånd som skol
biblioteket själv har köpt in.
http://www.stockholm.se/Fristaendewebbplatser/Fackforvaltningssajter/
Utbildningsforvaltningen/
Medioteket/Bocker--Skolbibliotek/
Skolbiblioteksstod1/Ett-skolbibliotekfor-alla/

Läs- och skrivnedsättningar hos elever med annat modersmål placerade sig också högt bland de
områden gymnasiebibliotekarierna vill lära sig mer
om. IB och Myndigheten för tillgängliga medier
(MTM) arrangerar sedan 2014 en årlig, gemensam fortbildningsdag för gymnasiebibliotekarier.
Förhoppningsvis kan samarbetet kring våra gemensamma frågor utvecklas och utökas efter hand.
Värt att hålla i minnet, när det gäller funderingar
om läs- och skrivnedsättningar hos elever med annat modersmål, är att det på MTM finns både en
mångspråksbibliotekarie och även en bibliotekarie
som arbetar med information till skolbibliotek. I
litteratur- och länklistan, i slutet av den här sammanställningen, finns länkadressen till faktabladet
Talböcker på andra språk än svenska.

Projektet IDA - inkludering,
delaktighet och aktivitet i Västerås
kommun, är ett annat exempel där
det satsas på att skolbiblioteken
ska vara en viktig pedagogisk resurs
och del i skolans utveckling. Inom
IDA-enheten har man ett bibliotek
som fungerar som depå och som har
böcker på de olika språk som talas
av barnen i kommunen. Skolor som är
med i projektet kan låna böcker från
depån.

Enkäten gav besked om att det fortfarande är många
gymnasiebibliotek i landet som behöver nås och informeras om IB:s uppdrag – vilket därför också är
ett arbete som ska prioriteras under det kommande
året.

www.idaenheten.se

6. https://www.facebook.com/groups/318480348288380/
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Avslutning
Jag vill avslutningsvis tacka alla er som ägnat tid
åt att delta i arbetet med den här enkäten, såväl i
förstudien, testenkäten, som i de slutliga webbenkäterna. Era bidrag har gett värdefull information för
hur samarbetet mellan IB och gymnasiebiblioteken
kan utvecklas framöver. Förhoppningsvis blir den
här enkätsammanställningen tillsammans med tipsbilagan, ett stöd för ert fortsatta mångspråksarbete.
Vid frågor om enkäten, kontakta Charlotte Goobar.

Charlotte Goobar

08-508 31 237
charlotte.goobar@stockholm.se

Internationella biblioteket
Odengatan 59
113 80 Stockholm
08-508 312 88, 08-508 312 89
ib.ssb@stockholm.se

Om du har funderingar, idéer eller förslag när det
gäller det mångspråkiga arbetet eller vill att IB ska
medverka till exempel vid en konferens, studiedag
eller större möte för att tala om mångspråkigt arbete
på gymnasiebibliotek, så är du välkommen att höra
av dig! Alla gymnasiebibliotek i landet är välkomna
att kontakta oss på Internationella biblioteket.
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Checklista och tips

Formulera, formalisera och dokumentera
Formulera tillsammans med skolledning
och lärare, en strategi för hur skolbiblioteket
kan stödja elever med annat modersmål än
svenska.

Skriv in mångspråksstrategin i skol
bibliotekets och skolans arbets- och/eller
verksamhetsplan.
Lägg, om möjligt, in elevernas språk i
deras låntagarkonto (Detta är tillåtet efter
informerat samtycke om eleven är över 16 år
och annars med målsmans tillstånd).

Kartlägg vilka språkgrupper som finns i
skolan. Formalisera kartläggningen och
låt den ingå i skolans och skolbibliotekets
mångspråksstrategi.

Samarbeta, samordna och dra nytta av varandra
Att samarbeta och samordna är en
effektiv väg för att lättare utveckla
mångspråksarbetet. Samarbeten bör
formaliseras för att fungera bra och så
att var och en känner till egna och andras
ansvarsområden.

arbete och vilka språk som finns bland
eleverna på din skola.

Samarbete inom skolan

Samarbeta med övriga skolbibliotek i
kommunen. Effektivisera och spara tid, plats
och utrymme genom att samordna resurserna.

Låt den egna mångspråksplanen samspela
med kommunens biblioteksplan, så att
ansvar, roller och samarbetsområden blir
tydliga.

Förankra idéer och samarbeta med skolans
ledning och administration för att få stöd för
att utveckla mångspråksarbetet och göra det
till en angelägenhet för hela skolan.
Ta kontakt och samarbeta med
modersmålslärarna för ömsesidigt utbyte.

Vid frågor som gäller läs- och skrivnedsättningar hos elever med svenska som
andraspråk, kontakta MTM (Myndigheten för
tillgängliga medier).

Samarbeta med lärare på skolan, både
på introduktionsprogrammet, övriga
ämneslärare och med specialpedagoger.

Använd IB:s webbplats, interbib.se, både
bibliotekskatalogen och för information,
inspiration och praktiskt stöd.
Ta del av IB:s litteratur- och
inköpsvägledning via interbib.se eller mail
till språkansvariga.

Samarbete utanför skolan

Undersök om det finns centralt stöd att få i
kommunen, t. ex genom en skolbibliotekscentral eller motsvarande.

Gör fjärrlån av enstaka titlar genom interbib.
se eller libris.kb.se.

Kommunicera med folkbiblioteket och håll
dem informerade om skolans mångspråks-
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Tänk nytt kring inköp,
urval, bestånd

Nätverka,
omvärldsbevaka

Stimulera elevernas och lärarnas
efterfrågan av mångspråkig litteratur
genom att

Delta i relevanta fortbildningar och
nätverk.
I facebookgruppen Mångspråkigt
gymnasiebibliotek kan du kommunicera
med kollegor och få inspiration och tips
för mångspråksarbetet.

• erbjuda böcker på olika språk i
skolbiblioteket
• placera, skylta och marknadsför det
mångspråkiga beståndet lockande
och väl synligt
• sprid information inom skolan om
det mångspråkiga beståndet
• sprid även information om
mångspråksarbetet till elevernas
föräldrar

Följ vad som skrivs på Skolverkets webb
inom området modersmål, t. ex. Tema
Modersmål
Håll ögonen på UR:s utbud av program
med tema språk, mångspråk och fler
språkighet
Prenumerera på någon tidskrift som
handlar om litteratur från olika delar av
världen, t. ex Bookbird eller Karavan.

Brist på pengar och utrymme? Tänk över
hur du prioriterar vid litteraturinköp och
utnyttjande av hyllmeter. Skolbiblioteket
är till för just de elever som finns på din
skola!

Internationella litteraturpriser är bra
källor för information om litteratur
från andra länder. Förteckningar över
olika länders priser finns bland annat
på Världsbibliotekets webbplats och på
Wikipedia.

Foto: Brita Sjögren
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Länk- och litteraturlista
Biblioteksstatistik, Kungliga biblioteket
http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/biblioteksstatistik/
Central medieförsörjningsplan
http://interbib.se/sv/om-oss/var-verksamhet
IDA
http://www.idaenheten.se/
Iflas mångkulturella biblioteksmanifest
http://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/
multicultural_library_manifesto-sv.pdf
Internationella biblioteket
http://interbib.se/
Modersmålsbiblioteket
http://www.bolla.se/projekt/projektarkiv/Modersmalsbiblioteket/
Mångspråk i skolbiblioteket
http://www.stockholm.se/medioteket
Mångspråkighet, Skolverket
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/skolbibliotek/sa-gor-andra/
mangsprakighet
Mångspråkigt gymnasiebibliotek
https://www.facebook.com/groups/318480348288380/
Mångspråksbloggen (Btj)
http://mangspraksbloggen.wordpress.com/
Skola + bibliotek = skolbibliotek: att jobba med mångspråkighet i skolbiblioteket
http://www.kb.se/dokument/Samverkan/SkolaBibliotek_Mångspråkighet.pdf
Skolbibliotek, Kungl. biblioteket, 2012
http://www.kb.se/dokument/bibliotek/statistik/skolbibliotek2012/skolbibliotek2012_webb.pdf
Skolbibliotek Växjö
http://skolbibvaxjo.blogspot.se/
Språklagen
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
Spraklag-2009600_sfs-2009-600/
Studiehandledning
https://studiehandledning.wikispaces.com/
Talböcker på andra språk än svenska, MTM
http://mtm.se/globalassets/publikationer/talbocker_andra_sprak_faktablad.pdf
Tema Modersmål
http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska/
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Utbildningsradion, UR
www.ur.se
Världslitteratur
http://varldslitteratur.se/
Bookbird: A Journal of International Children’s Literature
Det hänger på språket, Studentlitteratur, 2006
Det mångspråkiga biblioteket, BTJ förlag, 2012
Flerspråkighet : en forskningsöversikt, Vetenskapsrådet, 2012
Gustafsson Chen, Anna: Utmaning och inspiration, Stockholms stadsbibliotek, Internationella
biblioteket, 2011
Karavan: litterär tidskrift på resa mellan kulturer
Läsförståelse i teori och praktik, Studentlitteratur, 2008
Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle, Studentlitteratur, 2013

Webbtips 2015
Här är ett blandat urval av webbplatser för mångspråksarbetet att upptäcka. Fler tips
hittar du på interbib.se och i facebookgruppen Mångspråkigt gymnasiebibliotek.
https://www.facebook.com/groups/318480348288380/
Bibblan svarar
http://bibblansvarar.se/

Open culture
http://www.openculture.com/

European word translator
http://ukdataexplorer.com/european-translator/

Unite for Literacy
http://uniteforliteracy.com/

Gutenberg
http://www.gutenberg.org/

The World Through Picture Books
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/
professional-report/136.pdf

International Children’s Digital Library
http://en.childrenslibrary.org/
Lingro
http://lingro.com/
Lyrikline
http://www.lyrikline.org/
Manybooks
http://manybooks.net/
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