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Abstract: This thesis deals with school libraries work with development collection   
                      of literature in different native languages. The school libraries should be a  
                      learning resource for pupils and a supportive resource for educators. The  
                      purpose of this thesis was to see how school library’s work with  

development collection of literature in different native languages. The 
theoretical model used in this thesis is Evans and Saponaros’ development 
collection model. The model is used to study how to work with 
development collection of literature in different native languages at eight 
school libraries. The method used is interviews.  
 

None of the interviewed school libraries have a purchasing policy or a 
media plan for the purchase of literature in different native languages. 
Three of the school libraries have no media appropriation and can’t buy 
any literature at all. The other five school libraries buy literature in native 
languages when requested by pupils. None of the school library staff 
thinks that they have books in different native languages that cater to the 
pupil’s needs.  
 

There are three resources’ that the school library staff needs to develop 
their collection concerning literature in different native languages: time, 
funds and knowledge. These resources’ are not enough for the school 
libraries in this essay. School libraries would need a well-developed plan 
for their work with development collection of literature in different native 
languages. 
 

Nyckelord: Skolbibliotek, modersmålslitteratur, beståndsutveckling, 
beståndsutvecklingsmodell 
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1. Inledning 

Den här uppsatsen behandlar ett aktuellt ämne inom skolbiblioteksområdet i Sverige, 
nämligen hur skolbiblioteksansvariga på grundskolebibliotek arbetar med beståndet av 
litteratur på olika modersmål.  
 
Ämnet för denna uppsats inspirerades av en magisteruppsats från 2011, Läslust hos 
elever med svenska som andraspråk. En fenomenografisk studie. I den 
magisteruppsatsen undersöker uppsatsförfattarna hur elever med svenska som 
andraspråk uppfattar begreppet läslust och om eleverna upplever läslust då de läser 
litteratur på svenska (Malmstedt & Persson, 2011). I slutet av uppsatsen ger 
uppsatsförfattarna förslag till fortsatt forskning där ett av förslagen är: ”Vad erbjuder 
skolbiblioteken elever med ursprung från andra länder för litteratur, om deras egen 
kultur, på deras modersmål?” (ibid., s. 52). Utifrån denna frågeställning väcktes min 
nyfikenhet på hur biblioteksansvariga på olika grundskolebibliotek arbetar med bestånd 
av litteratur på olika modersmål.  

1.1 Bakgrund 

Sedan 1 juli 2011 är det inskrivet i Skollagen (SFS, 2010:800), kapitel 2 36 §, att alla 
elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek oavsett om eleven går i en kommunal eller 
fristående skola. Även i Bibliotekslagen från 2013 kan man i 10 § läsa att alla elever 
oavsett skolform skall ha tillgång till skolbibliotek (SFS, 2013:801). Trots detta visar 
Kungliga Bibliotekets (KB) skolbiblioteksstatistik från 2012 att hälften av alla elever 
saknar ett bemannat skolbibliotek och endast en av tre elever har tillgång till ett 
skolbibliotek med bemanning om minst 20 timmar i veckan. KB:s rapport visar också 
att det finns brister i mediebeståndet på skolorna. Flera skolbibliotek saknar litteratur på 
andra språk än svenska (Kungliga biblioteket, 2012).  
 
Bibliotekslagen stadgar att prioriterade grupper som skolbiblioteken skall ägna särskild 
uppmärksamhet åt är bland annat personer med annat modersmål och nationella 
minoritetsspråk (SFS, 2013:801). Därför ska biblioteken erbjuda litteratur på 
minoritetsspråken, litteratur på andra språk samt litteratur på lätt svenska (ibid). I 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) står det att 
kunskaper i modersmål underlättar språkutvecklingen och att elever med annat 
modersmål ska både få ta del av och få kunskap om skönlitteratur och olika former av 
berättande och sakprosa på sitt modersmål. Eleven ska också ges förutsättning, genom 
undervisning i modersmålet, att förkovra sig och utveckla förmågan att ”läsa och 
analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Skolverket, 2011, s. 87). På 
Skolverkets hemsida om modersmål går att läsa att alla elever har rätt till 
modersmålsundervisning om särskilda premisser uppfylls (Skolverket, 2015d). Det är 
rektors beslut om en elev skall ha rätt till modersmålsundervisning (ibid.): 
”Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om: 
 

• det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen, 
• dessa elever önskar att få undervisning i språket, och det finns en lämplig lärare”  

 
Däremot är det huvudmans skyldighet att organisera modersmålsundervisning för elever 
med minoritetsspråk, även om det endast är en elev som har detta behov. Förutsatt att 
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det finns lämplig lärare (ibid.).  
 
Det finns de som menar att om eleverna inte fokuserar sig helt på att lära sig svenska 
kommer de att ha svårt att lära sig det svenska språket. Men forskningen visar på det 
motsatta. Om en elev kan sitt modersmål bra har de lättare att lära sig det nya språket 
(Otterup, 2014, s. 69). Pauline Gibbons skriver i sin bok Lyft språket lyft tänkandet 
(2013) att under de senaste 30 åren av studier kring tvåspråkiga elever går det att se ett 
”samband mellan tvåspråkighet och elevernas språkliga och kognitiva utveckling” 
(ibid., s. 196). Både Gibbons (2013) och Otterup (2014) menar att det är viktigt att 
eleverna både har sitt modersmål och får lära sig det nya språket. Att få använda sitt 
modersmål och även stärka sina kunskaper i det har betydelse för elevens samvaro med 
släkt och vänner hävdar Otterup. Om modersmålet tappas kan det uppstå problem för 
eleven då hen kan tappa kommunikationen med sina föräldrar och släktingar. Det finns 
också en risk att socialisationen genom modersmålet går förlorad (Otterup, 2014, s. 68).  
 

1.2 Problemformulering 
 
Att hitta forskning kring skolbibliotekens bestånd av modersmålslitteratur och 
skolbibliotekens arbete med detta bestånd är svårt då väldigt få publikationer kring detta 
ämne finns. På Skolverkets hemsida går att läsa om skolbibliotek och mångspråkighet: 
”Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek, även skolbiblioteken, ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med andra modersmål än svenska. Det innebär bland annat 
att skol- och gymnasiebibliotek bör ge tillgång till litteratur på elevernas olika språk.” 
(Skolverket, 2015c).  
 
I läroplanen finns modersmål med som ett ämne precis som svenska, historia eller 
matematik (Skolverket, 2011). Forskning visar att barn som kan sitt modersmål har 
lättare att lära sig ett nytt språk (Skolinspektionen, 2010, s. 11). Således borde 
skolbiblioteken rimligen ha ett bestånd av litteratur på alla de språk som eleverna på 
skolan talar eller på annat sätt tillgodose elevernas behov för att vara en stöttande 
pedagogisk funktion som ger eleverna tillgång till ett rikt språk på sitt modersmål.  
 
Trots att Skollagen föreskriver att eleverna skall ha tillgång till skolbibliotek har inte 
alla skolor väl utvecklade skolbibliotek med utbildade bibliotekarier som arbetar heltid. 
Vissa skolbibliotek har utbildade bibliotekarier anställda och en relevant budget för 
medieinköp, andra skolbibliotek har outbildad bibliotekspersonal som arbetar några få 
timmar för att sköta skolbiblioteket och en otillräcklig budget för medieinköp. Detta kan 
medföra att det är svårt för skolbiblioteken att följa läroplanens och bibliotekslagens 
riktlinjer när det gäller att tillhandahålla litteratur på olika modersmål.  
 
Enligt Charlotte Goobar på Internationella biblioteket (IB) kan skolbiblioteken låna 
kompletterande depositioner av litteratur på olika modersmål från sitt folkbibliotek 
(Skolverket, 2015b). På IB:s hemsida står att läsa att om folkbiblioteken inte kan 
komplettera skolbibliotekens behov av medier på annat modersmål kan folkbiblioteket 
vända sig till IB. Om det gäller medier som är etablerade och finns att köpa i Sverige 
kompletterar IB:s lånecentral endast med enstaka titlar (Internationella biblioteket, 
2016).  
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Sammanfattningsvis finns det med utgångspunkt i de styrdokument som har berörts 
ovan starka incitament för att skolbiblioteken utvecklar ett bestånd med litteratur på 
olika modersmål för att kunna tillhandahålla litteratur på de språk som eleverna har som 
modersmål. Därför är det intressant att undersöka hur skolbiblioteken arbetar med detta 
bestånd.   

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur grundskolebibliotek arbetar för att bygga upp 
och utveckla sitt bestånd av litteratur på de modersmål som talas på skolan, förutom 
svenska. Jag vill undersöka hur medel för inköp fördelas då det gäller inköp av litteratur 
på de modersmål som finns på skolan, exklusive svenska, eller om man på något annat 
sätt tillgodoser att elevernas behov av litteratur på respektive modersmål.  
 
I denna uppsats inkluderar jag inte svenska i begreppet modersmål då jag vill undersöka 
hur skolbiblioteken arbetar med sitt bestånd av litteratur på modersmål.  
 
För att uppnå syftet med denna uppsats kommer följande frågeställningar att besvaras i 
uppsatsen: 
 

• Hur tillgodoses behovet av modersmålslitteratur i skolan genom skolbiblioteket? 
• Vilka förutsättningar har skolbiblioteket att utveckla beståndet av 

modersmålslitteratur i enlighet med nationella regleringar?  
• Vilka faktorer inverkar på skolbibliotekets möjligheter att tillgodose behovet av 

modersmålslitteratur i skolan?  
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2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras ett urval av litteratur och tidigare forskning inom tre områden 
som jag valt att använda mig av: beståndsutveckling, modersmålslitteratur på 
skolbibliotek samt litteratur och forskning kring skolbibliotek. Då det varit svårt att hitta 
litteratur kring beståndsutveckling av modersmålslitteratur på skolbibliotek görs denna 
uppdelning.  
 
Jag har använt mig av litteratur som jag hittat via uppsatser från Borås Academic 
Archive (BADA) och Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) som handlar om 
beståndsutveckling på bibliotek. Efter att ha tagit del av ett antal uppsatser kring 
beståndsutveckling valde jag att använda mig av två uppsatser då jag genom dessa 
kunde gå vidare och finna litteratur som jag ansåg var relevanta för denna uppsats.  
Framför allt har dessa uppsatser gett uppslag för att hitta litteratur om 
beståndsutveckling. Uppsatser som är publicerade i BADA och i DiVA har alla 
granskats och blivit godkända och torde vara goda källor för att söka vidare efter andra 
källor. 
 
För att hitta texter som handlar om skolbibliotek och litteratur på olika modersmål 
använde jag mig av Skolverkets hemsida. Här finns en del artiklar skrivet kring både 
skolbibliotek och modersmål och en skrift från KB (Lucassi, 2014) som visade sig både 
intressant och relevant för denna uppsats. Det tycks dock som det saknas forskning 
kring just det specifika området beståndsutveckling av modersmålslitteratur på 
skolbibliotek. För att se hur man arbetar med bestånd av modersmålslitteratur utanför 
Sverige gjordes sökningar i American Association of School Librarians (AASL) digitala 
arkiv.  Även här var det svårt att hitta relevant litteratur kring just beståndsutveckling av 
modersmålslitteratur på skolbibliotek. En artikel publicerad i Scool Library Journal 
skriven av journalisten Grace Hwang Lynch hittades. Jag anser att den både är 
intressant och relevant för denna uppsats då den påvisar att det finns en diskussion om 
svårigheten att tillhandahålla litteratur på olika modersmål på skolbiblioteken även 
utanför Sverige. Jag ser det inte som något negativt att Grace Hwang Lynch är journalist 
och inte forskare inom biblioteksvetenskapen eftersom artikeln har genomgått den peer-
reviewprocess som krävs för publicering i denna tidskrift. 
 
IFLA och UNESCO har skrivit biblioteksmanifest – både för folkbibliotek och för 
skolbibliotek. Att använda sig av texter från dessa organisationer har varit givet då de 
arbetar för att stödja och lyfta skolbiblioteksfrågor. Inom skolbiblioteksområdet finns 
mycket beforskat. Ett av de stora namnen inom detta område är Louis Limberg. I denna 
uppsats används två texter om skolbibliotek där Louise Limberg medverkat (Limberg, 
2003; Limberg & Hampson Lundh, 2013). Båda texterna påvisar vikten av att fortsätta 
forskningen kring skolbiblioteken som en resurs för eleverna och lärarna i skolan 
(ibid.).  
 
Texterna som jag använt mig av är av olika karaktär. Det är texter och artiklar från 
forskare, studerande och olika organisationer. Ett visst urval har gjorts för att denna 
uppsats inte skall bli allt för stor. Jag anser dock att alla texter som används har varit 
relevanta för denna uppsats och jag anser att källorna är tillförlitliga.   
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2.1 Beståndsutveckling 

För att undersöka hur skolbiblioteken arbetar med beståndsutveckling av litteratur på 
olika modersmål används i denna uppsats G. E. Evans och M. Z. Saponaros (2005) 
beståndsutvecklingsmodell, hämtad från boken Developing library and information 
center collections. Författarna ger i denna bok en överblick av 
beståndsutvecklingsmodellens olika delar och beskriver och förklarar olika principer 
och begrepp. De menar att oavsett om det är bibliotekarier eller annan 
bibliotekspersonal, och oavsett vilket slags bibliotek det gäller, är beståndsutveckling en 
”exciting challenge that requires lifelong learning” (Evans & Saponaro, 2005, s. 16).  
 
W. B. Lukenbill skriver om beståndsutveckling i sin bok Collection development for a 
new century in the school library media center (2002). Författaren går igenom olika 
frågor och problem som kan uppstå vid beståndsutveckling på skolbibliotek. Han 
belyser inte bara problemen utan ger också förslag på strategier för att hitta lösningar på 
hur man uppfyller behoven av beståndsutveckling på skolbiblioteket. Lukenbill menar 
att beståndet på ett bibliotek bör spegla det samhälle som biblioteket skall ge service till. 
Hans råd till skolbibliotekspersonalen är att skapa en samling som passar skolbiblioteket 
och som inte är censurerad. Vidare presenterar han strategier för att skapa ett bestånd 
med både tryckt och icke tryckt material. Lukenbills intention med denna bok är att ge 
skolbibliotekspersonalen verktyg för att utveckla och skapa ett bestånd som stämmer 
överens med läroplanen och på så sätt bistå både lärare och elever med adekvat material 
(Lukenbill, 2002).  
 
I magisteruppsatsen Om vägen till ett bättre bestånd vid ett skolbibliotek - en 
aktionsforskningsansats (2008), gjord av Annika Larsson och Jenny Bowman Lindell, 
är syftet att reflektera kring och beskriva hur mediateket på Sandeplanskolan i Vellinge 
arbetar med att utveckla sitt mediebestånd. I uppsatsen refereras det både till Evans och 
Saponaros beståndsutvecklingsmodell och till Lukenbills teorier om beståndsarbete på 
skolbibliotek. De använder sig även av Martyn Denscombes fyra punkter om 
aktionsforskning. Studien bestod av ett praktiskt arbete på mediateket i form av 
kartläggning av samlingarna och undersökning av behovet på skolan, vilket ledde till ett 
beslut om gallring och inköp av ny litteratur. Arbete utvärderades genom intervjuer med 
elever och pedagoger. Resultatet av studien blev att en medieplan formulerades för 
ytterligare stöd för att utveckla beståndet på mediateket. De avslutar sin uppsats med att 
konstatera att ”Arbetet med beståndet slutar inte för att några verk gallrats bort och nya 
köpts in. Beståndsutvecklingen skall istället ses som en ständigt pågående process för 
att hålla beståndet aktuellt och användbart” (Larsson & Bowman Lindell, 2008, s. 57). 
Denna uppsats har framför allt använts för att få mer kännedom och kunskap om 
beståndsutveckling samt för att finna relevanta källor. 
 
Sofia Bovins kandidatuppsats Är det någon skillnad? (2014) handlar om PDA-
modellens påverkan på förvärvsrollen och beståndet. PDA är en förkortning på Patron 
Driven Acquisition eller Demand Driven Acquisition, vilket ”är en användarstyrd 
förvärvsmodell, vilket innebär att användarna har ett större inflytande över vilka e-
böcker som köps in till biblioteket” (Bovin, 2014, s. 2). PDA skiljer sig från det 
traditionella sättet att förvärva litteratur och för att kunna göra en jämförelse mellan 
PDA och det traditionella sättet använder sig uppsatsförfattaren av Evans och Saponaros 
modell. Bovin använder sig av en teori hämtad från Clayton Christensens teorier om 
sustaining- och disruptive technology. Hon intervjuar bibliotekarier som arbetat med 
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PDA-modellen. Hennes slutsats är att enligt informanterna har inte förvärvsrollen 
förändrats av PDA men att den traditionella förvärvsrollen är på väg bort och att denna 
förändring orsakas av något annat än PDA. En möjlig orsak, enligt Bovin, är att 
biblioteken allt mer använder sig av elektroniska resurser (ibid., s. 24). Jag har använt 
mig av Bovins översättning av de engelska orden i Evans och Saponaros 
beståndsutvecklingsmodell då jag anser att hennes översättning överensstämmer med 
det jag anser är relevanta ord för beståndsutvecklingsmodellens olika delar. 

2.2 Modersmålslitteratur på skolbibliotek  
Från Kungliga Biblioteket kom år 2014 skriften skola + bibliotek = skolbibliotek, Att 
jobba med mångspråkighet i skolbiblioteket skriven av Elin Lucassi. Skriften vänder sig 
framför allt till huvudmän och rektorer, men kan även användas av 
skolbibliotekspersonal som vill arbeta för att bygga upp ett bestånd av litteratur på olika 
modersmål. Här ges en bakgrund till vad som sägs i olika styrdokument, vad forskning 
kring modersmål säger och goda exempel på skolor som arbetat med att utveckla sitt 
bestånd av modersmålslitteratur (Lucassi, 2014). 
På Skolverkets hemsida finns fyra artiklar, publicerade i april 2015, som berör 
skolbibliotek och modersmål. Där går bland annat att läsa: ”enligt bibliotekslagen skall 
alla bibliotek, även skolbiblioteken, ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 
andra modersmål än svenska. Det innebär bland annat att skol- och gymnasiebibliotek 
bör ge tillgång till litteratur på elevernas olika språk” (Skolverket, 2015c).  
 
Den ena artikeln på Skolverkets hemsida handlar om Internationella Biblioteket (IB), 
där intervjuas Charlotte Goobar som arbetar på IB. Hon menar att det är nödvändigt för 
skolbiblioteken att ha ett bestånd av litteratur på olika modersmål för att möta elevernas 
behov i lärandet men också för att stödja eleverna i lärandet och i deras självkänsla. Hon 
uppmanar även att skolbibliotekarier bör titta på olika lagar och styrdokument för att se 
vad dessa säger om skolans arbete med elever med annat modersmål än svenska. Hon 
påpekar också att det går att få hjälp från IB med till exempel skyltning (Skolverket, 
2015b).  
 
I den andra av artiklarna berättas det om hur Alléskolan i Åtvidaberg arbetar med 
litteratur på olika modersmål. Skolbibliotekarien och en av lärarna för en internationell 
klass, en klass med elever som är nyanlända till Sverige, har samarbetat med att bygga 
upp ett bestånd på olika modersmål samt ett bestånd av litteratur på lätt svenska för 
dessa elever. I artikeln berättas det att det har varit viktigt vad eleverna vill ha för 
litteratur och att skolbibliotekarien har försökt att i så lång utsträckning som möjligt 
tillgodose elevernas önskemål (Skolverket, 2015a).  
 
Den tredje artikeln på Skolverkets hemsida handlar om hur flera skolbibliotekarier 
arbetar med litteratur på olika modersmål. Här påpekas bland annat att det är bra om det 
är fler som samarbetar med att bygga upp ett bestånd. Det kan vara till stor hjälp för 
skolbibliotekarien att till exempel samarbeta med modersmålslärarna. 
Modersmålslärarna kan ge råd om inköpskanaler och vilka böcker som passar deras 
elever. I Västerås har man byggt upp en lånecentral med litteratur på olika modersmål 
som skolorna kan beställa från och ha som depositioner. Där har det funnits ett 
samarbete med modersmålslärare. I artikeln berättas det att det även finns liknande 
lånecentraler för litteratur på annat modersmål i Mölndal och i Stockholm (Skolverket, 
2015d). 
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Den fjärde artikeln ger praktiska tips att tänka på då man skapar ett bestånd av litteratur 
på olika modersmål. Bland annat ges rådet att man bör skriva in arbetet med mångspråk 
i skolans och skolbibliotekets verksamhetsplan. Man får dessutom tips på bra länkar att 
använda sig av för att bygga upp ett bra bestånd med litteratur på olika modersmål 
(Skolverket, 2015e).   
 
I en artikel av Grace Hwang Lynch publicerad i Scool Library Journal i april 2015, 
Libraries and English Language Learners, påpekar artikelförfattaren att 14 % av 
eleverna i de kommunala skolorna i USA är icke engelskspråkiga. I artikeln skriver hon 
om olika skolors arbete med English Language Learners (ELL) och olika svårigheter 
med att tillgodose dessa elevers behov av litteratur på deras modersmål. Det är bland 
annat svårt för skolbiblioteken att hitta litteratur på vissa modersmål och det påpekas i 
artikeln att finansieringen av litteratur på andra modersmål inte är tillräcklig. Hwang 
Lynch (2015) hänvisar till en undersökning gjord av American Association of School 
Libraries (AASL) gjord 2010. Där svarade 90 % av skolbibliotekarierna att mindre än  
5 % av deras bestånd bestod av litteratur på annat språk än engelska (ibid.). 
 
IFLA och UNESCO har skapat ett mångkulturellt biblioteksmanifest. I augusti 2006 
godkände IFLAs styrelse manifestet och det antogs av UNESCO under 
generalkonferensen i oktober 2009. I skriften Bibliotekens internationella manifest 
(2014) står det att biblioteken är centrum för information, kulturliv och lärande och att 
biblioteken ger service till olika samhällsgrupper och intressen. Biblioteken arbetar 
också för kulturell och språklig mångfald. Vidare går det att läsa att biblioteken skall ge 
service åt alla oavsett kulturell eller språklig bakgrund och att information ska kunna 
ges på de språk som behövs. De skall även kunna ge det material och tjänster som olika 
grupper behöver samt anställa personal som speglar mångfalden och som är utbildade 
och kan ge den service som ett mångkulturellt samhälle kräver (Svensk 
biblioteksförening, 2014, s. 25f.). I manifestet står det inget specifikt om bestånd på 
olika modersmål, eller hur man ska arbeta med detta. Det är däremot intressant att det 
internationellt har antagits ett mångkulturellt manifest för biblioteken. Även om man 
inte här uttalar att det ska gälla skolbibliotek kan man tänka sig att skolbiblioteken är 
bibliotek som betjänar en samhällsgrupp, det vill säga eleverna på skolan (ibid., s. 26). 

2.3 Skolbibliotek 

I boken Skolbibliotekets roller i förändrade landskap, en forskningsantologi (2013) 
redovisas forskning kring skolbibliotek. Boken innehåller fem avsnitt som skrivits av 
olika forskare inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga ämnet. Redaktörer 
för boken är Louise Limberg, senior professor i biblioteks- och informationsvetenskap 
vid högskolan i Borås och Anna Hampson Lundh som är filosofie doktor och lektor vid 
Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Dessa båda har skrivit förordet samt kapitel ett 
och två i boken vilka är relevanta för syftet i denna uppsats. Bland annat diskuterar de 
begreppet skolbibliotek under de senaste 100 åren och om aktörer, institutioner och 
organisationer som påverkar skolbiblioteksverksamheten genom olika styrdokument 
och debatter. Författarna anser att det finns ett behov i framtida forskning att undersöka 
vilken betydelse skolbibliotekens verksamhet har för elevernas lärande. Författarna 
påpekar också rektors betydelse för skolbiblioteksverksamheten (ibid.).  
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I en annan av Louise Limbergs böcker, Skolbibliotekets pedagogiska roll (2003), 
undersöker hon vad elever gör på skolbiblioteket, hur eleverna och skolbiblioteket kan 
samspela och hur eleverna kan tillägna sig olika kunskaper genom skolbiblioteket. I 
boken finns även ett avsnitt kring urval och uppbyggnad av mediebestånd på 
skolbiblioteket. Här berörs kortfattat Library Power-projektet där man systematiskt gick 
igenom de inblandade skolbibliotekens bestånd. I projektet undersöktes det om 
beståndet var anpassat till skolornas undervisning och de behov som fanns på skolorna. 
Ett medvetet arbete med beståndsutveckling på skolbibliotek kan resultera i ett givande 
samarbete mellan skolbiblioteket och annan skolpersonal samt mellan skolbiblioteket 
och eleverna. Kvalitén och utbudet på skolbibliotekets medier är viktigt eftersom dessa 
skall användas i undervisningen (ibid., s. 35). 
 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, (UNESCO), är 
Förenta Nationernas (FN) organ för internationellt samarbete inom utbildning, 
vetenskap, kultur och kommunikation. UNESCO har gett ut både ett 
folkbiblioteksmanifest och ett skolbiblioteksmanifest. Dessa manifest kan vara 
stödjande för biblioteksarbetet. I skolbiblioteksmanifestet går det att läsa att: 
”Skolbiblioteket är till för alla i skolsamhället, oavsett ålder, ras, kön, religion, 
nationalitet, språk, befattning eller social status. Skolbiblioteket skall erbjuda alternativ 
för dem som inte kan ta del av gängse material och tjänster” (Svensk biblioteksförening, 
2006, s.13). Dock ger detta manifest inga direkta direktiv eller råd för skolbibliotekens 
beståndsutveckling.  
 
En annan organisation som arbetar för internationellt biblioteksarbete är International 
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). IFLA är en internationell 
biblioteksförening som grundades 1927 i Edinburgh, Skottland. Syftet med IFLA är att 
”främja internationellt bibliotekssamarbete på bredast tänkbara sätt, att utgöra ett forum 
för debatt och att erbjuda möjligheter till att sluta internationella överenskommelser” 
(IFLA, 2016). IFLA har tillsammans med UNESCO tagit fram riktlinjer för 
skolbibliotek. I skriften IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek (2004) står det att 
skolbiblioteket bör ha de resurser som krävs för att tillgodose de behov som användarna 
har. Här påpekas det att ”Det är absolut nödvändigt att samlingarna utvecklas 
fortlöpande för att säkerställa att användarna har ett kontinuerligt aktuellt materialurval” 
(ibid., s. 10). Vidare går det också att läsa att skolbibliotekets personal tillsammans med 
administrativ personal och lärare måste utveckla riktlinjer för medieinköp som är 
baserad på läroplanen och reflektera mångfalden som finns i samhället (ibid., s. 10).  
 
2015 kom en reviderad utgåva av IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek, IFLA:s 
riktlinjer för skolbibliotek (2015). Denna utgåva är mer utförlig än den tidigare. De 
riktlinjer som utarbetats är tänkta som hjälp för de som arbetar på skolbibliotek och för 
beslutsfattare inom utbildningsområdet. Denna utgåva tar bland annat upp 
skolbibliotekets syfte och uppdrag, vilka rättsliga och finansiella ramar som finns, 
skolbibliotekets fysiska och digitala resurser med mera. Här berörs skolbibliotekens 
bestånd där det skrivs att ”beståndshanteringen måste vara grundad i läroplanen och 
skolsamhällets särskilda behov och intressen, och spegla mångfalden utanför skolan” 
(ibid., s. 7). Vidare går det att läsa att beståndsuppbyggandet skall göras tillsammans 
med lärarna då de är experter inom sina ämnen och är de som har kunskap om elevernas 
behov. Dessutom är det viktigt att skolbiblioteket speglar skolan då det gäller ”de 
nationella, etniska, kulturella, ursprungsfolkliga och andra unika befolkningsidentiteter 
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hos medlemmarna i skolsamhället” (ibid., s. 8). Dessa riktlinjer godkändes av IFLA 
Professional Committee i juni 2015.  
 
 
 
 
 

  



12 
 

3. Teori 

I denna uppsats använder jag mig av G. Edward Evans och Margaret Zarnosky 
Saponaros beståndsutvecklingsmodell. I deras bok Developing library and information 
center collections (2005) beskriver författarna hur man kan använda sig av denna 
modell i uppbyggandet av ett nytt bestånd och hur man håller beståndet levande. Boken 
vänder sig till alla slags bibliotek, oavsett om det är ett kommunalt stadsbibliotek eller 
ett mindre skolbibliotek (ibid.).   
 
 

 
 
Figur 1. Evans & Saponaros beståndsutvecklingsmodell omgjord med svenska begrepp hämtade från Är det någon 
skillnad? (Evans & Saponaro, 2015 s. 8 fig 1.2; Bovin, 2014, s. 4, figur 1).   
 

3.1 Beståndsutvecklingsmodell 

Evans och Saponaros modell (Evans & Saponaro, 2005, s. 8, fig. 1.2) är en cirkelformad 
modell där pilarna visar på interaktionen mellan de sex olika huvudkomponenterna. I 
mitten av cirkeln finns bibliotekspersonal, pilarna visar att bibliotekspersonal är 
inblandade i alla sex huvudkomponenterna som finns i cirkeln. Längst ut i cirkeln finns 
användarna, som har en relation till alla huvudkomponenter utom en – inköp. De sex 
olika huvudkomponenterna i beståndsutvecklingsmodellen är:  
 

• användaranalys  
• urvalspolicy  
• urval 
• inköp  
• gallring  
• utvärdering. 
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Den svenska översättningen på de engelska orden i modellen är hämtade från 
kandidatuppsatsen Är det någon skillnad? (Bovin, 2014, s. 4, figur 1). 
 
Utvecklingen av ett bestånd är något som pågår hela tiden, vilket cirkeln påvisar. Denna 
uppsats kommer att fokusera på alla delar i beståndsutvecklingsmodellen förutom 
gallring, då detta inte är relevant för denna uppsats. Gallring av ett större bestånd är 
intressant att se på men då grundskolebibliotekens bestånd av modersmålslitteratur inte 
är så stort är denna del av beståndsutvecklingsförloppet inte intressant och kommer 
därför inte att användas i analysen.  
 
Som man ser i figur 1 är användarens önskan med i alla delar utom inköpen, som sköts 
helt och hållet av bibliotekets personal. Evans och Saponaro (2005) anser att både 
bibliotekets service och bestånd skall baseras på användarens behov och önskemål. Ju 
mer bibliotekspersonalen vet om sina användare – utbildning, intressen och så vidare, 
desto lättare blir det att bygga upp ett bestånd som är relevant för användaren (ibid., s. 
20). I denna uppsats blir det att visa hur bibliotekspersonal möter den efterfrågan på 
modersmålslitteratur som finns, eller inte finns, på skolan.  
 
Vidare visar modellen att bibliotekens personal är inblandade i alla sex 
huvudkomponenter och användaren är delaktig i alla delar utom inköpen. Vid 
uppbyggandet av ett bestånd kan detta göras utifrån Evans och Saponaros modell. 
Modellen kan även användas för att vidareutveckla ett redan befintligt bestånd eller för 
att hålla ett bestånd vid liv.  
 
Så här skulle man kunna använda sig av modellen på ett skolbibliotek: 
 
Bibliotekspersonalen 
Bibliotekspersonalen är den personal som arbetar på biblioteket, i denna uppsats 
benämns de som ”biblioteksansvarige”. Som vi ser i modellen är de inblandade i alla 
komponenter. Biblioteksansvarige ser till användarnas behov. De gör även en 
urvalspolicy som de sedan använder i sitt urvalsarbete kring det som skall köpas in till 
skolbiblioteket. Därefter gör de inköpen. För att ett bestånd skall hållas levande och 
vara relevant för användarna måste även litteratur som inte längre är relevant gallras. 
Detta arbete bör göras kontinuerligt. Biblioteksansvarige gör en utvärdering av 
beståndsarbetet. Utvärderingen visar vilka styrkor och vilka svagheter beståndet har. 
 
Användarna  
Användarna är dem som biblioteket skall ge service till. Här är användarna eleverna och 
personalen på skolan. Skolbiblioteket är till för alla på en skola. Användarna är 
delaktiga i alla huvudkomponenter utom i inköpen, enligt Evans och Saponaros modell, 
som pilarna visar.  
  
Användaranalys  
Här utreds vilket behov som finns kring litteratur och medier för biblioteket. I denna 
uppsats undersöker jag vilken efterfrågan det finns på modersmålslitteratur på 
grundskolebiblioteken, dels det som efterfrågas av eleverna men också det som 
efterfrågas av personalen. 
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Urvalspolicy  
Utifrån den kunskap som användaranalysen gett utarbetas en plan över de behov som 
finns. Det vill säga skolbiblioteksansvarig gör en plan över vilken litteratur som behöver 
köpas in för att tillgodose elevers och personals behov. Läroplanen bör även införlivas i 
den plan som skolbiblioteksansvarig gör, då läroplanen styr över vad eleverna skall 
studera. Denna plan kan vara, eller kan resultera i, en inköpspolicy/medieplan för 
skolbiblioteket.  
 
Urval   
Här tas beslutet av vad som ska köpas in. I urvalet görs en bedömning av vilken 
litteratur som användarna vill att skolbiblioteket skall köpa in, hur mycket det kostar 
och om grundskolebiblioteket har det medieanslag som krävs för inköpen. Urvalet kan 
även göras utifrån vilket modersmålsspråk som är mest förekommande på skolan just nu 
och alltså den modersmålslitteratur som behövs mest. 
 
Inköp   
Här innefattas inte bara det som köps in utan även gåvor. På vissa skolor kan inköpen 
vara i form av bokpaket från Bibliotekstjänst (BTJ), så kallade BTJ skola. Skolan 
betalar för att få ett paket med ett visst antal böcker för en viss ålder. Skolpaketen 
levereras fortlöpande under året och kommer inte en gång, utan några böcker lite då och 
då. Både skönlitteratur och faktalitteratur ingår i dessa paket. Här gör BTJ urvalet på 
den litteratur som skall ingå. På några av skolorna som berörs i denna uppsats är det 
rektor som beslutat att skolpaketen skall köpas in.  
 
Gallring  
Här görs också ett urval. Den litteratur som inte varit utlånad under en viss tid eller som 
inte är relevant plockas bort från beståndet, det vill säga gallras. Beståndet på ett 
skolbibliotek ska inte fungera som ett arkiv där allt bör sparas, utan skall underhållas 
och bör tillgodose det behov som eleverna och personalen har för skolarbetet i första 
hand. Då det gäller modersmålslitteratur på grundskolebiblioteket kommer inte gallring 
i denna uppsats att beröras. Bestånd av modersmålslitteratur på grundskolebiblioteket är 
inte så väl uppbyggda att gallring är en väsentlig del i beståndsutvecklingen. 
 
Utvärdering  
Här kan olika undersökningar göras som kan visa på beståndets styrkor och svagheter, 
till exempel, är det relevant modersmålslitteratur som köps in och som finns på 
grundskolebiblioteket? 
 
Beståndsutvecklingsmodellen kommer att användas för att analyser intervjuerna som 
gjorts med skolbiblioteksansvariga. I analysen kommer jag framför allt att använda mig 
av de fem huvudkomponenterna användaranalys, urvalspolicy, urval, inköp och 
utvärdering. Genom att göra detta kommer jag även att kunna svara på 
frågeställningarna.  
 
Modellen som helhet ger en bild av skolbibliotekens beståndsutveckling av litteratur på 
olika modersmål och går att använda för att få svar på den första frågeställningen ”Hur 
tillgodoses behovet av modersmålslitteratur i skolan genom skolbiblioteket?” För att få 
svar på den andra frågeställningen ”Vilka förutsättningar har skolbiblioteket att utveckla 
beståndet av modersmålslitteratur i enlighet med nationella regleringar” tar jag stöd i 
min analys utifrån huvudkomponenterna urvalspolicy, inköp och utvärdering. Med 
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huvudkomponenterna användaranalys, urval och utvärdering närmar jag mig svaret på 
den tredje frågeställningen ”Vilka faktorer inverkar på skolbibliotekets möjligheter att 
tillgodose behovet av modersmålslitteratur i skolan?”   
 
Genom att jag använder beståndsutvecklingsmodellen på detta sätt används modellen 
dels i sin helhet men jag nyttjar även huvudkomponenterna var för sig och får på sätt 
verktyg att använda Evans och Saponaros beståndsutvecklingsmodell för att analysera 
intervjuerna och till att ge svar på frågeställningarna och därmed uppnå uppsatsens 
syfte.  
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4. Metod 

I den här studien har jag valt att söka svar till syftet och frågeställningarna genom att 
genomföra intervjuer av ett antal skolbiblioteksansvariga vid åtta skolor i en medelstor 
kommun i Mellansverige. Nedan beskriver jag metoden och motiverar de 
metodologiska val som har gjorts.  

4.1 Avgränsning och urval 

Vid kvalitativ forskning som baseras på intervjuer bör man göra ett medvetet urval av 
respondenter som är relevant för det syfte och de frågeställningar som intervjuerna ska 
besvara (Bryman, 2011, s. 434). Då uppsatsens syfte är att se till beståndsutvecklingen 
av modersmålslitteratur på grundskolebibliotek valde jag att endast intervjua 
skolbiblioteksansvariga då det är dessa som arbetar med och således vet hur 
skolbiblioteket tillhandahåller litteratur på olika modersmål. Valet av kommun gör jag 
utifrån att jag känner till kommunen väl och har en del kännedom om de olika områdena 
i kommunen. Jag har också både professionella och privata kontakter med 
skolbibliotekarier, personer som arbetar inom lärarkåren samt personal på Kultur- och 
fritidsförvaltning i kommunen. Urvalet av vilka skolbiblioteksansvariga som skulle 
kontaktas för intervju har gjorts utifrån vilka årskurser skolorna har så att de är snarlika. 
Jag tycker att det är intressant att jämföra skolbibliotek i grundskolan placerade i olika 
upptagningsområden och väljer därför skolor placerade i olika geografiska områden i 
kommunen.  
 
Åtta olika grundskolor valdes för intervjuerna, detta för att få en någorlunda bredd på 
materialet. Sju av skolorna är kommunala skolor och en av skolorna är en fristående 
skola. Sex av skolorna har förskoleklass till årskurs 6, en skola har förskoleklass till 
årskurs 9 och en skola har årskurs 1 till årskurs 9. I kommun X finns 26 kommunala 
grundskolor och sex fristående grundskolor. 
 
Jag har valt att använda mig av konfidentialitetsprincipen och kommer inte nämna 
kommunen, grundskolorna eller skolbiblioteksansvariga vid namn då jag inte anser att 
det är viktigt att veta vilken skola det gäller, eller vem som arbetar var. Jag kommer 
nämna kommunen som kommun X och grundskolorna skola A, B, C, D, E, F, G och H.  
 
Även om jag inte skriver vilken kommun skolorna finns i vill jag ge lite kort fakta om 
kommunen och dess invånare. Kommun X är en medelstor tätort i mellan Sverige med 
över 100 000 invånare. Kommunen har en gammal tradition som industristad. I en 
kartläggning som pågår i kommun X, för Stadsbibliotekets räkning, av barn och unga 
skriver NN som är utvecklare på Kultur- och fritidsförvaltningen i kommun X att det 
bor människor från cirka 100 olika länder i kommunen. De flesta invånare som kommer 
från andra länder kommer från Finland och därefter Irak, Somalia, Syrien, Vietnam och 
Iran. Andelen utlandsfödda barn och unga (0-18 år) är 14,1 %, andel barn och unga med 
en förälder som är född i ett annat land än Sverige är 11.7 % och barn och unga med två 
utlandsfödda föräldrar är 30,9 %. Under 2015, till och med den 10 november, kom 232 
ensamkommande flyktingbarn till kommun X (opublicerat, NN, 2016).  
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4.2 Semi-strukturerade intervjuer 

Metoden för denna uppsats är semi-strukturerade intervjuer. Intervjuer är en av de 
vanligaste forskningsmetoderna i dag. Intervjuer är ett bra sätt att samla in kunskaper 
om olika sociala förhållanden, men kan också användas för att få reda på enskilda 
människors åsikter och upplevelser. Det som skiljer en intervju mot ett vänskapligt 
samtal är att man söker efter kunskap om något som man inte har kunskaper om, eller 
känner till (Ahrne & Svensson, 2015, s. 34f.).  Det är viktigt att man analyserar de svar 
man får i en intervju och inte bara repeterar det respondenterna säger (Ryen, 2004, s. 
16).  

Vid intervjuerna har jag använt mig av en intervjuguide, se bilaga 1. Frågorna har varit 
nedtecknade i en viss följd men jag har inte varit tvungen att följa denna ordning då 
intervjuerna här har varit semi-strukturerade. Genom att göra semi-strukturerade 
intervjuer har det varit möjligt att ställa frågor utanför intervjuguiden, och samtidigt ges 
respondenten en större frihet i sina svar än i den strukturerade intervjun (Bryman, 2011, 
s. 415).   
 
Intervjuerna för denna uppsats gjordes via telefon, förutom en som gjordes ”ansikte mot 
ansikte”. Anledningen till att det blev via telefon var för att jag inte hade möjlighet att 
besöka alla skolor. Att en intervju gjordes ”ansikte mot ansikte” beror på att jag hade 
möjlighet att träffa just den biblioteksansvarige. Telefonintervju kan påminna om 
intervjuer ”ansikte mot ansikte”, då man i telefonkontakten har en direkt 
interaktionsmöjlighet (Denscombe, 2009, s. 30). Däremot förlorar man möjligheten att 
se och tolka olika ansiktsuttryck och kroppsspråk i en telefonintervju. I denna uppsats är 
dock inte respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk det viktiga att tolka, det är 
svaren på frågorna som är viktiga. 
 
Alla intervjuer utom en spelades in och transkriberades. Att en intervju inte spelades in 
berodde på att detta samtal blev mycket kort då denna respondent inte arbetade med 
litteratur på olika modersmål överhuvudtaget då man på denna skola inte hade någon 
elev med annat modersmål än svenska (se kapitel 5 Redovisning av intervjuer skola E). 
Jag valde att ta med denna skola då jag anser att även om skolbiblioteksansvarige inte 
arbetar med litteratur för elever med olika modersmål är även detta ett resultat. 
 
Inbokning av tid för intervjuerna gjordes via mail och genom telefonkontakt. 
Respondenterna har vid första kontakten fått reda på vad intervjun ska handla om och 
varför intervjun ska göras. Respondenterna har fått frågorna mailade till sig 1-5 dagar 
innan intervjun gjordes. 
 

4.3 Forskningsetiska överväganden 
 
Ett flertal författare till olika metodböcker hävdar vikten av att se till de etiska regler 
som finns när intervjuer görs och det är viktigt att ta hänsyn till forskningsetiken (Ahrne 
& Svensson, 2015; Denscombe, 2009; Ryen, 2004). Forskaren förväntas respektera den 
medverkandes rättigheter och hen får inte ta skada av att medverka i forskningen. 
Dessutom ska integriteten hos den som medverkar respekteras (Denscombe, 2009, s. 
207). Anne Ryen påpekar i sin bok Kvalitativa intervjuer (2004) att det är viktigt att 
komma ihåg att det är respondenten som är expert på sin förståelse och kunskap. Det är 
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inte intervjuarens uppfattning som är viktig och den som intervjuar ska inte ge sina 
tolkningar och åsikter till respondenten (ibid., s. 53). I boken Vetenskapliga 
tankeverktyg (2012) påpekar författarna att i en intervjusituation skall intervjuaren tänka 
på att hen kan påverka respondenten på ett sätt som gör att intervjuaren får de svar hen 
vill ha. Det kan uppstå situationer då respondenten känner att intervjuaren har ett visst 
övertag, till exempel då en chef intervjuar en medarbetare, då en vuxen intervjuar ett 
barn eller då intervjuaren har en annan särskild överlägsen ställning eller en egen 
agenda. Detta är viktigt att ha i åtanke både när man gör intervjun och när svaren 
analyseras (ibid., s. 309).  
 
I enlighet med Forskningsetiska principer (2002) har det i denna uppsats tagits hänsyn 
till informationskrav, där respondenterna har fått förtydligat för sig varför de ombetts 
vara med på intervju och vad informationen från intervjun ska användas till. De har 
också fått information om att intervjun kommer att spelas in men att det endast är jag 
som intervjuare som kommer att lyssna till inspelningarna och att intervjun kommer att 
behandlas konfidentiellt, respondenterna kommer att vara anonyma och så även deras 
skolor (ibid.).  
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5. Redovisning av intervjuer 

Åtta grundskolebiblioteksansvarige har intervjuats, två av dem är utbildade 
bibliotekarier, de övriga har andra professioner i botten. De är alla ansvariga för 
skolbiblioteket på skolan och jag kommer att benämna samtliga 
”skolbiblioteksansvarig”. Intervjufrågorna redovisas i bilaga 1. Sju av intervjuerna tog 
omkring 30- 35 minuter att göra. En av intervjuerna tog mycket kortare tid att göra då 
biblioteksansvarig på denna skola inte ansåg att hen hade så mycket att säga om 
bibliotekets bestånd av litteratur på annat modersmål än svenska eftersom skolan inte 
har några elever med annat modersmål än svenska. De olika skolorna kommer att 
benämnas som skola A, B, C, D, E, F, G och H. 
 
Utifrån de frågor jag ställt till respondenterna under intervjuerna (se bilaga 1) kommer 
jag här att ge en kort beskrivning av skolorna, vilka årskurser skolan har, antal elever 
och antal modersmål som finns på skolan. Här redovisas även skolbiblioteksansvarigas 
arbetstid på skolbiblioteket, skolbibliotekets medieanslag, hur efterfrågan på litteratur 
på annat modersmål än svenska är och hur skolbiblioteksansvariga tycker beståndet med 
litteratur på olika modersmål tillgodoser det behov som finns på skolan. Dessutom 
kommer jag här att redovisa om skolbiblioteket har någon inköpspolicy eller medieplan 
för skolbiblioteket.  
  
Skola A 
Skola A har förskoleklass till årskurs 9 med ca 500 elever på skolan. Enligt 
skolbiblioteksansvarig uppskattas det att det finns omkring 32 olika modersmål på 
skolan. De modersmål som skolbiblioteksansvarig anser är mest förekommande bland 
eleverna är, förutom svenska, arabiska och somaliska.  
 
Skolbiblioteksansvarig arbetar 2,5 timmar i veckan med skolbiblioteket, hen har en 
heltidstjänst och övrig tid arbetar hen som lärare i slöjd. Skolbiblioteksansvarig på skola 
A vet inte om skolbiblioteket har något medieanslag. Hen har inte fått några uppgifter 
om detta.  Skolbiblioteket har en prenumeration på BTJ skola. Böckerna från BTJ skola 
innehåller både skönlitteratur och faktalitteratur. Dessa beställs som ett årligt 
abonnemang från BTJ och skolan betalar en summa för abonnemanget och sedan 
tillkommer en summa för böckerna. Böckerna levereras inte under ett och samma 
tillfälle utan levereras till skolbiblioteket med några böcker under hela året. Böckerna i 
BTJ skola innehåller ingen litteratur på andra språk än svenska. Skolbiblioteket har 
några böcker på arabiska, det är den enda litteratur som finns på annat modersmål än 
svenska. De som frågar efter litteratur på annat språk är eleverna, dock är efterfrågan 
inte så stor. Det finns ingen inköpspolicy eller medieplan för skolbiblioteket, varken vad 
det gäller litteratur på olika modersmål eller annan litteratur.  
 
Skola B 
Skola B har förskoleklass till årskurs 6, med ca 490 elever. Det finns ett 20-tal 
modersmål representerade på skolan. Det största modersmålet på skolan förutom 
svenska är arabiska. 
 
Skolbiblioteksansvarige arbetar 10 timmar i veckan med skolbiblioteket och 10 timmar i 
veckan som mellanstadielärare. Skolbiblioteksansvarige tror inte det finns något 
medieanslag för skolbiblioteket. Det finns en prenumeration på BTJ skola. 
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Skolbiblioteket har några böcker på arabiska och några på somaliska. Det finns ingen 
större efterfrågan på litteratur på andra språk än svenska, möjligen efterfrågas böcker på 
engelska. Det är eleverna som frågar efter böcker på andra språk, inte pedagogerna eller 
annan personal på skolan. Det finns ingen inköpspolicy eller medieplan för att utöka 
beståndet av litteratur på andra språk än svenska.  
 
Skola C 
På skola C finns förskoleklass till årskurs 6, ungefär 350 elever går på skolan. Skolan 
har sedan höstterminen två byggnader som inte ligger nära varandra. Förskoleklass till 
årskurs 2 går kvar i den gamla byggnaden medan årskurs 3 till årskurs 6 finns i en 
skolbyggnad 4 km från centrum. På skola C talas ett flertal olika modersmål, de 
modersmålen som flest elever har förutom svenska är somaliska, arabiska, kurdiska och 
thailändska.  
 
Under höstterminen 2015 rekryterades en utbildad bibliotekarie till skolan som började 
arbeta på skolan i januari 2016. Hens uppdrag är att arbeta främst mot lågstadiet men 
arbetar egentligen mot alla klasser. Skolan har ännu inget ordentligt skolbibliotek, men 
man håller på att bygga upp bibliotek i båda skolbyggnaderna. Skolbiblioteksansvarige 
är anställd på heltid och delar sin tid mellan de två olika skolbyggnaderna. 
Medieanslaget för att bygga upp skolbiblioteket är 15 000 kronor detta år. Det finns 
några få böcker på somaliska på skolan men annars finns ingen litteratur på andra språk 
än svenska. Med det medieanslag som skolbiblioteket har för i år finns inget utrymme 
att bygga upp ett bestånd av modersmålslitteratur då man först och främst måste bygga 
upp ett bestånd innehållande skönlitteratur på svenska och engelska samt faktaböcker. 
Skolbiblioteksansvarige kan se att det finns ett behov på skolan av litteratur på olika 
modersmål då det är många elever som har ett annat modersmål än svenska. Ingen av 
pedagogerna har än så länge frågat efter litteratur på olika modersmål. Däremot finns 
det några elever som frågat efter litteratur på arabiska och somaliska. Elever som tittar i 
Barnbokskatalogen, som ges ut av Kulturrådet varje år, har frågat efter vissa titlar som 
finns i den som inte är på svenska. Det är framför allt de yngre eleverna som frågar efter 
litteratur på annat modersmål än svenska.  
 
Det finns ingen inköpspolicy eller medieplan för skolbiblioteket, men det finns en 
önskan från skolbiblioteksansvarige att i framtiden få ett bättre medieanslag så att hen 
kan börja bygga upp ett bestånd av litteratur på andra modersmål än svenska. 
 
Skola D 
Skola D har elever från förskoleklass till årskurs 6. Omkring 400 elever går på denna 
skola. De modersmål som är störst på denna skola är svenska och finska. 
 
Skolbiblioteksansvarige arbetar tre timmar om dagen på skolbiblioteket. Hen är anställd 
på heltid och arbetar övrig tid som resurs och fritidspedagog på skolan. Skolbibliotekets 
medieanslag är 60 000 kronor. Det språk som efterfrågas på litteraturen på skolan är 
framför allt finska. Några elever har även frågat efter litteratur på norska. 
Skolbiblioteksansvarige försöker köpa in litteratur efter de önskemål som eleverna har. 
Skolbiblioteksansvarige arbetar mycket med Barnbokskatalogen som ges ut varje år av 
Kulturrådet. Skolan har ingen inköpspolicy eller medieplan för skolbiblioteket. 
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Skola E 
Skola E har elever i förskoleklass till årskurs 6. Skolan har omkring 100 elever och är 
en landsortsskola. Här finns inga elever som har annat modersmål än svenska. En elev 
har en förälder med modersmål på ett annat språk än svenska. Dock har inte denna elev 
någon modersmålsundervisning på detta språk. För att elever skall få 
modersmålsundervisning måste det finnas minst fem elever som har behov av att få 
undervisning på samma modersmål (Otterup, 2014, s. 67).   
 
Intervjun med skolbiblioteksansvarige blev mycket kort och spelades därför inte in. 
Skolbiblioteksansvarige ansåg inte att hen hade något att säga och kunde inte heller 
besvara de frågor jag hade. Denna intervju tog omkring 10 minuter att göra. 
Skolbiblioteksansvarige arbetar som lärare och använder den tid hen kan till att bygga 
upp ett skolbibliotek på skolan. Skolbiblioteket har inget medieanslag, ingen 
inköpspolicy, ingen medieplan och inga böcker på andra modersmål än svenska och 
engelska. Det finns ingen efterfrågan på litteratur på andra modersmål, varken från 
elever eller personal. 
 
Skola F 
På skola F går elever från förskoleklass till årskurs 6. Här finns omkring 400 elever. 
Skolan har många olika modersmål enligt skolbiblioteksansvarig men det som 
efterfrågas på skolbiblioteket förutom litteratur på svenska är framför allt litteratur på 
arabiska och somaliska. 
 
Detta skolbibliotek skiljer sig från de andra. Skolbiblioteket är egentligen en filial till 
Stadsbiblioteket men ligger på skolområdet i samma byggnad som skolmatsalen och 
skolexpeditionen. Skolbiblioteksansvarige är anställd av Stadsbiblioteket och är 
utbildad bibliotekarie. Här finns även en biblioteksassistent som är anställd av 
Stadsbiblioteket. Skolan betalar för att använda biblioteket och personalen. De betalar 
för 6 timmar i veckan, men skolbiblioteksansvarige och biblioteksassistenten arbetar på 
biblioteket 34 timmar i veckan och anser att det är skolans elever och personal som 
använder biblioteket mest. Skolbiblioteksansvarige säger att det är nästan 90 % av 
bibliotekstjänsten som faktiskt går till skolan. Eleverna använder sig av biblioteket både 
med sina klasser på särskilt bokade tider och på sina raster. Biblioteket har ett eget 
medieanslag från Stadsbiblioteket men har inget medieanslag från skolan. På biblioteket 
finns litteratur på svenska och engelska. Litteratur på andra språk lånas in från 
Stadsbiblioteket. I januari 2016 anställdes en ny bibliotekarie och hen anser att 
beståndet av modersmålslitteratur är väldigt tunt. Hen har börjat köpa in litteratur på 
andra modersmål än svenska till biblioteket och ser att det finns ett behov av ett bestånd 
med litteratur på olika modersmål. De som framför allt frågar efter litteratur på annat 
modersmål än svenska är de yngre eleverna och framför allt elever som är nyanlända 
och går i en särskild klass, så kallad språkklass. Hen har ingen egen medieplan för 
skolbiblioteket eller för den del som tillhör skolan, men följer den medieplan som 
Stadsbiblioteket har. Enligt den skall beståndet spegla upptagningsområdets karaktär.  
 
Intervjun med skolbiblioteksansvarige på skola F var den enda som gjordes ”ansikte 
mot ansikte” då jag hade möjlighet att träffa hen. 
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Skola G 
Skola G har elever från förskoleklass till årskurs 6. Här går ca 380 elever. På skola G 
finns det elever som har arabiska, somaliska, polska, vietnamesiska, urdu och spanska 
som modersmål. De modersmål som förekommer mest efter svenska är arabiska och 
somaliska.  
 
Skolbiblioteksansvarige på skola G arbetar 20 timmar i veckan. Hen arbetar med 
skolbiblioteket och har även hand om skolans kulturevenemang och bokar klasserna för 
deltagande i dessa. Medieanslaget för skolbiblioteket är 20 000 kronor. 
Skolbiblioteksansvarige har arbetat med inköp av litteratur på olika modersmål länge. 
För några år sedan ansökte, och fick, skolbiblioteket pengar från en fond för att köpa in 
litteratur på olika modersmål. Även om man då kunde köpa in en hel del litteratur på 
olika modersmål anser skolbiblioteksansvarige att detta bestånd borde utökas 
fortlöpande. Skola G ligger nära centrum vilket möjliggör att skolbiblioteksansvarig 
ibland kan ta tid till att gå till Stadsbiblioteket för att låna litteratur på annat modersmål 
än svenska till eleverna. Under en tid arbetade det på skolan en modersmålslärare i 
arabiska som ofta frågade efter litteratur på arabiska till eleverna. Nu är det bara 
eleverna som frågar, och det är inte så ofta de frågar efter litteratur på sitt modersmål. 
Skolbiblioteket har ingen inköpspolicy eller medieplan men har ett biblioteksråd med 
elever från årskurs 3 till årskurs 6 som är med och bestämmer vad som ska köpas in till 
skolbiblioteket.  
 
Skola H 
Skola H är en av sex fristående grundskolor som finns i kommunen.  
 
På skola H finns årskurs 1 till årskurs 9. Man har ca 1 300 elever på skolan. Skola H har 
två skolbyggnader. Den ena är för årskurs 1 till årskurs 5, och den andra för årskurs 6 
till årskurs 9. De finns bibliotek i båda byggnaderna. De båda byggnaderna ligger ca 2 
km från varandra. På skola H pratas ett 30-tal olika modersmål, det övervägande 
modersmålet på skolan förutom svenska är arabiska.  
 
Skolbiblioteksansvarige har en uppehållstjänst vilket innebär att hen är ledig på loven. 
Hen arbetar endast med skolbiblioteken. Medieanslaget för skolbiblioteket är 150 000 
kronor. Skolbiblioteket är i en uppbyggnadsfas när det gäller beståndet på 
skolbiblioteket. I dagsläget finns ett bestånd med litteratur på svenska, engelska, 
franska, spanska, tyska och arabiska. Skolbiblioteksansvarige berättar att det endast är 
litteraturen på arabiska som är inköpt för att stötta modersmålet hos eleverna. De andra 
språken, svenska och engelska, ingår som ett eget ämne i Lgr11och franska, spanska 
och tyska ingår i ämnet moderna språk. Skolbiblioteksansvarige ser att uppbyggandet av 
litteratur på olika modersmål är ett utvecklingsområde för skolbiblioteket. Den litteratur 
som finns i dag är inte tillräcklig. De som efterfrågar litteratur på annat modersmål än 
svenska är framför allt de yngre eleverna. Skolbiblioteksansvarige försöker att köpa in 
det som efterfrågas av eleverna. Organisationen för skola H, som inte bara finns i 
kommun X, har en handlingsplan för skolbiblioteket. Den handlingsplanen är lite 
gammal och det arbetas med en ny handlingsplan inom organisationen. Dock vet inte 
skolbiblioteksansvarige om den nya handlingsplanen kommer att innehålla en 
inköpspolicy. Det finns ingen direkt inköpspolicy eller medieplan för skolbiblioteket, 
men skolbiblioteksansvarige försöker att hela tiden beakta och ta hänsyn till vad som 
behöver utvecklas av litteraturbeståndet som redan finns på skolbiblioteket. 
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5.1 Sammanfattning av intervjuer 

Efter att ha sammanställt svaren från samtliga skolbiblioteksansvariga på de olika 
skolorna visar det sig att finns likheter och olikheter. Några av skolbiblioteken har 
medieanslag i varierande storlek, andra har inget alls. Modersmålen på skolorna varierar 
något, här är det framför allt skola D och skola E som inte har flera elever på skolan 
med annat modersmål än svenska. På skola D är det finska som är det största 
modersmålet efter svenska medan det på skola E endast finns en elev som har både 
svenska och finska som modersmål.  
 
Skola F har det skolbibliotek som skiljer sig mest från de övriga då detta bibliotek är 
både ett filialbibliotek och skolbibliotek. Detta möjliggör att skola F kan ha ett annat 
utbud av litteratur då filialbiblioteket enkelt kan beställa böcker från Stadsbiblioteket 
och få dem levererade till biblioteket. Personalen här har en helt annan möjlighet att 
även själv plocka böcker till sitt bibliotek då personalen arbetar på Stadsbiblioteket en 
dag i veckan. 
 
De skolbiblioteksansvariga som beställer litteratur till skolbiblioteket påpekar är att det 
är svårt att köpa in litteratur på andra språk än svenska och engelska. För det första är 
det svårt att hitta bra inköpskanaler. De kommunala skolorna är bundna till de 
kommunavtal som finns gällande inköp. Detta medför att skolbiblioteksansvariga inte 
kan göra sina inköp varifrån som helst, de måste följa kommunens avtal. Om avtalen 
inte följs blir en straffsumma pålagd. Endast två av skolorna använder sig av sitt 
folkbibliotek för att komplettera sitt bestånd med litteratur på annat modersmål än 
svenska, skola F och skola G. Skolbiblioteksansvarige på skola H berättade att hen har 
undersökt IB:s hemsida för att få tips på olika inköpskanaler då det gäller litteratur på 
olika modersmål än svenska.  
 
En annan svårighet som skolbiblioteksansvariga påtalar är att de inte alltid vet vad 
böckerna på andra språk handlar om eftersom de inte kan språken själva och det då är 
svårt att avgöra om litteraturen är ”bra” och om innehållet strider mot skolans 
värderingar. Flera av de skolbiblioteksansvariga som intervjuades påpekade också att de 
anser att de har dålig kunskap om litteratur på annat modersmål än svenska och 
engelska. Det är svårt att veta vad litteraturen handlar om till exempel. En sak som kom 
upp i intervjuerna var att skolbiblioteksansvarig påpekade att de har en brist i kunskapen 
kring litteratur som inte har en västerländsk tradition. Man vet väldigt lite kring den 
utomeuropeiska kanonen, vad läser man till exempel för barnlitteratur i Iran? Att läsa är 
både en kulturell och en social handling. Det finns elever med annat modersmål än 
svenska som kommer från kulturer där man inte läser. I vissa kulturer är läsning en 
religiös handling, man läser bara religiösa texter. Därför kan läsning i skolan, så som vi 
är vana vid i den svenska skolan, bli obekväm för den elev som inte är van vid vårt 
svenska sätt. Det är därför viktigt att alla som arbetar med eleverna är medvetna om 
vilken litterär kontext eleven har (Gibbons, 2013 s. 132). 
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6. Analys efter teoretisk modell 

I denna uppsats använder jag mig av Evans och Saponaros (2005) 
beståndsutvecklingsmodell (se figur 1 kapitel 3). I detta kapitel kommer resultatet av 
intervjuerna med skolbiblioteksansvariga att analyseras utifrån 
beståndsutvecklingsmodellens fem huvudkomponenter: användaranalys, urvalspolicy, 
urval, inköp och utvärdering. Som nämnts tidigare har jag valt att inte använda mig av 
huvudkomponenten gallring, då jag inte anser att den delen är intressant för denna 
uppsats.  
 
Beståndsutvecklingsmodellen (figur 1) är cirkelformad vilket indikerar att 
beståndsutvecklingsarbetet inte tar slut utan fortsätter och fortsätter. I mitten av cirkeln 
finns bibliotekspersonal. Bibliotekspersonalen, som i denna uppsats representeras av 
skolbiblioteksansvariga, skall vara involverad i alla de sex olika huvudkomponenterna 
som finns i modellen. De skall också vara lyhörda för det användarna önskar och bör ha 
kännedom om användarna. Desto mer kunskap det finns om användarna ju lättare är det 
att veta vilket behov användarna har. Skolbiblioteksansvariga bör också ha god 
kännedom om läroplanen då skolbiblioteket skall vara en resurs i utbildningen. Genom 
att ha kännedom om allt detta blir det lättare för de skolbiblioteksansvariga att bygga 
upp ett relevant bestånd.  
 
Användarna finns i den yttre cirkeln och representeras i denna uppsats av skolans elever 
och personal. Användarna bör vara delaktiga i alla huvudkomponenter förutom inköpen.  

6.1 Användaranalys 

För att bygga upp ett relevant bestånd på skolbiblioteket av litteratur på de modersmål 
som eleverna på skolan har kan den skolbiblioteksansvarige göra en användaranalys.  
 
Under intervjuerna framkom det att alla skolbiblioteksansvariga ansåg att det var viktigt 
att lyssna till elevernas önskemål. Även de som saknade medieanslag ansåg att det var 
viktigt. På de skolor där det fanns ett medieanslag för skolbiblioteket berättade 
skolbiblioteksansvarig att de ofta köpte in litteratur som eleverna önskade, oavsett om 
det var litteratur på svenska eller på något annat språk. Det framkom i intervjuerna att 
det framför allt var eleverna som önskade litteratur på olika språk. Bara på två av de åtta 
skolorna var det personal som efterfrågade litteratur på andra språk än svenska. 
Skolbiblioteksansvarige på skola F berättade att det ibland kom två lärare och lånade 
böcker på finska och spanska. Hen trodde dock att de lånade hem böckerna till sina barn 
och inte för att använda till någon elev på skolan. Skolbiblioteksansvarige på skola G 
berättade i intervjun att hen haft önskemål från en modersmålslärare att hen skulle köpa 
in skönlitteratur på det språk som dennes elever hade som modersmål.  
 
Ingen av de skolbiblioteksansvariga har gjort någon skriftlig användaranalys av vilka 
behov som finns på skolan. Dock konstaterade alla, förutom biblioteksansvarige på 
skola E där det inte fanns annat modersmål än svenska, att det borde finnas mer 
litteratur på andra modersmål än svenska på skolbiblioteket utifrån de önskemål som 
eleverna hade. 
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6.2 Urvalspolicy 

Utifrån den kunskap som användaranalysen ger kan skolbiblioteksansvarig utarbeta en 
inköpspolicy eller medieplan över de behov som finns på skolan då det gäller litteratur 
på olika modersmål.  
 
Urvalspolicy kan vara ett dokument där de behov som finns på skolbiblioteket finns 
nedskrivet. Det skulle kunna vara en inköpspolicy eller en medieplan av behovet över 
vilken litteratur som behövs köpas in då det gäller litteratur på olika modersmål. Till 
exempel skulle policyn eller planen innehålla vilka språk som talas på skolan, vilka 
språk som är mer och mindre frekventa, vilka språk som förekommer i litteraturen på 
skolbiblioteket och vad som behöver kompletteras. Urvalspolicyn skulle då bli ett bra 
verktyg för skolbiblioteksansvarig att använda för planeringen av inköpen.  
 
En intervjufråga till samtliga skolbiblioteksansvariga var om det finns någon 
inköpspolicy eller medieplan för skolbiblioteket. Ingen av dem hade en utarbetad och 
nedskriven policy kring medieinköp. Skolbiblioteksansvarig på skola F använder sig av 
Stadsbibliotekets medieplan, men den är just Stadsbibliotekets och inte skolans. Enligt 
Stadsbibliotekets medieplan står det att filialen skall tillhandahålla litteratur på de språk 
som finns i upptagningsområdet. Däremot finns ingen skriven plan eller någon form av 
inköpspolicy från skolan. Men å andra sidan får inte heller biblioteket på skola F något 
medieanslag från skolan. På skola H finns en handlingsplan för skolbiblioteket, dock är 
denna gammal och skolans organisation arbetar med att fastställa en ny handlingsplan 
för skolbiblioteket.  
 
Skolbiblioteksansvarige på skola C arbetar med att bygga upp ett bestånd av fakta- och 
skönlitteratur för eleverna på skolan. Hen har ingen skriftlig plan eller policy för detta 
men har en tanke kring vad som behövs. Biblioteksansvarige tänker att hen ska köpa in 
litteratur på olika modersmål när basbeståndet på skolbiblioteket har blivit någorlunda 
bra och stabilt. 
 
W. B. Lukenbill (2002) menar att det är bra om skolbiblioteket har en medieplan då en 
sådan beskriver beståndet på skolbiblioteket och beskriver hur beståndet ska stödja 
användarna. Att ta fram en medieplan är inte helt enkelt enligt Lukenbill. I en 
medieplan för skolbiblioteket måste det tas hänsyn till läroplanen och även till 
användarens önskemål om att ha tillgång till litteratur för att läsa för det egna nöjets 
skull. Dessutom, skriver Lukenbill, bör även hänsyn tas till de kulturella och sociala 
förväntningarna som kan finnas på biblioteket (ibid., s. 17).  
 
Inget av skolbiblioteken i denna undersökning har någon nedskriven urvalspolicy eller 
medieplan. Urvalet av det som köps in görs av skolbiblioteksansvariga utifrån vad de 
ser för behov och utifrån vad eleverna önskar. Alla skolbiblioteksansvariga som 
intervjuades berättade att de försökte vara lyhörda inför elevernas önskemål och ansåg 
att det var viktigt att lyssna till eleverna. Detta ansåg även de skolbiblioteksansvariga på 
skola A och B, även om de inte hade möjlighet att köpa in litteratur då de inte har något 
medieanslag. 
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6.3 Urval 

Urval för inköp görs utifrån det som framkommit i urvalspolicyn och här beslutas och 
görs ett urval kring vad som ska köpas in till skolbiblioteket.  
 
Då det gäller urval av litteratur på olika modersmål ansåg skolbiblioteksansvariga som 
har ett medieanslag att det var svårt att göra ett urval av litteraturen på annat modersmål 
än svenska och engelska. Framför allt för att det kan vara svårt att veta vad böckerna 
handlar om.  
 
På skola G arbetade en engagerad modersmålslärare i arabiska som ville att 
skolbiblioteksansvarige skulle köpa in litteratur på arabiska. Dock gav läraren inga 
konkreta inköpsförslag till hen. Skolbiblioteksansvarige berättade också att det fanns ett 
annat problem. Leveranstiden för böcker på andra språk än svenska och engelska är i 
många fall väldigt lång. Skolbiblioteksansvarige på skola G berättade att hen hade 
beställt böcker på ett visst språk till två elever som hann sluta innan böckerna 
levererades till skolan. I dag har vårdnadshavaren för eleverna en stor möjlighet att välja 
vilken skola vårdnadshavare vill att barnet ska gå i. Detta gör att eleverna inte alltid går 
kvar på samma skola hela skoltiden, eleverna kan byta skola mitt i terminen. Det kan 
göra det ännu svårare att tillgodose behoven i rätt tid. 
 
Då skolbiblioteksansvarig inte hade någon nedskriven urvalspolicy sker urvalet av det 
som ska köpas in efter de önskemål kring litteratur som eleverna framför allt önskade 
att skolbiblioteket skulle ha. Urvalet görs av skolbiblioteksansvarig då det sällan finns 
önskemål om specifik litteratur på olika modersmål.  

6.4 Inköp 

I Evans och Saponaros (2005) modell är användaren inte inblandad i inköpen. Dessa 
sköts av skolbiblioteksansvarige.  
 
På skola A och B köper skolbiblioteksansvarig inte in några böcker då dessa skolor har 
ett abonnemang på BTJ Skola. På min fråga om det var de som biblioteksansvariga som 
beställer abonnemanget svarade båda att de tror att det var rektor som hade beställt 
dessa och bestämt att skolbiblioteket skulle ha bokpaketen till skolan. Ingen av de båda 
skolbiblioteksansvariga som arbetar nu på skolbiblioteken har varit med och bestämt att 
skolan skall ha dessa bokpaket. Bokpaketen i abonnemanget BTJ Skola innehåller ingen 
litteratur på andra språk än svenska. Skolbiblioteksansvarig på skola B berättade att hen 
kunde ringa till en kontakt på BTJ om det var något hen vill ha mer av eller byta ut, då 
lyssnade BTJ på detta och ordnade så hen fick den litteratur hen önskade. Dock hade 
hen aldrig frågat BTJ om att byta ut någon av böckerna i bokpaketen till en bok på 
något annat språk. 
 
På skola E finns inget medieanslag då inga böcker köps in eftersom skolbiblioteket är i 
en uppbyggnadsfas. Just nu gallras det bland den litteratur som finns på skolan och 
skolbiblioteksansvarig har ännu inte påbörjat inköp av ytterligare litteratur.  
 
På skola F är skolbiblioteket ett kombinerat filial- och skolbibliotek. Skolan betalar 
Stadsbiblioteket för att få använda biblioteket. Skolan har inget medieanslag för 
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biblioteket inte som skolbiblioteksansvarige kände till iallafall. Medieanslaget som 
skolbiblioteksansvarige har kommer från Stadsbiblioteket. Skolbiblioteksansvarige 
berättade att det mesta av inköpen ändå var till skolans elever och personal då det är de 
som använder biblioteket mest. 
 
De andra fyra skolbiblioteksansvariga köper in böcker till skolbiblioteket. De har 
medieanslag och de beslutar om vad som ska köpas in till skolbiblioteket.  
 
Det var inte någon av respondenterna som hade ett särskilt medieanslag för inköp av 
litteratur på andra modersmål än svenska. Inte heller hade någon av de intervjuade 
några riktlinjer över hur mycket av medieanslaget som skulle gå till inköp av litteratur 
på andra modersmål än svenska. Skolbiblioteksansvarige köper in litteratur efter vad 
som efterfrågas. På skola F hade dock skolbiblioteksansvarige precis beställt litteratur 
på olika modersmål för de kulturrådspengar som filialerna i kommunen blivit tilldelade. 
Skolbiblioteksansvarige på skola G hade för några år sedan ansökt om och fått pengar 
för att köpa in litteratur på andra språk från en fond. För dessa pengar köptes litteratur 
på olika språk, ändå anser skolbiblioteksansvarige att de skulle behöva köpa in mer 
litteratur då skolbiblioteket har många elever i olika åldrar att ta hänsyn till vid inköpen. 
 
Som det har nämnts tidigare anser flera av de skolbiblioteksansvariga att det finns en 
viss problematik kring inköp av litteratur på andra modersmål än svenska. Flera av 
respondenterna påpekade att det är svårt att veta vad litteraturen på andra modersmål 
handlar om då man själv inte kan språken i böckerna. De anser att det är viktigt att veta 
vad böckerna handlar om. Till exempel påtalar några av de skolbiblioteksansvariga att 
det är viktigt att inte köpa in litteratur som har värderingar som går emot skolans. Ett 
annat problem är att det är lång leveranstid på böckerna med annat språk än svenska. Ett 
tredje problem som de uttrycker är att de anser att litteratur på andra språk är mycket 
dyrare än litteraturen på svenska. Om medieanslaget är på 20 000 kronor kan det vara 
svårt att se att det finns utrymme att köpa in litteratur på andra språk än svenska för de 
pengarna. Ett fjärde problem är att skolbiblioteksansvariga inom den kommunala skolan 
är bundna till de kommunavtal som finns kring inköp vilket gör att de inte kan använda 
sig av olika inköpskanaler som till exempel de IB rekommenderar. Den ende 
skolbiblioteksansvarige som har den möjligheten arbetar på skola H, den fristående 
skolan. Där finns inte några avtal kring inköp däremot har skolan bra rabatter från 
adlibris.se och bokus.se. Skolbiblioteksansvarige på skolan berättade att hen har börjat 
titta på IB:s föreslagna inköpsställen.     
 
Då tre av de åtta skolbiblioteken, skola A, B och E, inte har något medieanslag blev det 
svårt att föra ett resonemang kring inköp av modersmålslitteratur med dem, och inte 
mycket sades kring inköp av litteratur på olika modersmål under intervjuerna med dem.   
 
I IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek (2015) berörs finansieringen av skolbiblioteken. 
Följande text går att läsa: ”För att säkerställa att skolbibliotekets undervisnings- och  
informationsgrund är tidsenlig och robust behöver biblioteket en lämplig 
budgettilldelning där den lokala situationen har beaktats. Budgetutgifterna bör stå i 
relation till skolbibliotekets principiella ram och spegla en investering i elevernas, 
lärarnas och personalens utveckling” (ibid., s. 24). Här påpekas också att utgifterna bör 
planeras för hela året. Då är det bra om det finns en medvetenhet om prisförändringar 
som sker, till exempel om det blir nya kommunavtal, vad fraktkostnaderna är och vad 
priset för en bok blir om skolbiblioteksansvarige plastar och gör i ordning boken själv 
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eller om boken beställs utrustad. Evans och Saponaro (2005) skriver att om 
medieanslaget följs upp regelbundet kommer det bli lättare att övervaka hur 
medieanslaget används och på så sätt använda medieanslaget på ett effektivt sätt för att 
möta de behov som finns (ibid., s. 292). 
 

6.5 Utvärdering  
 
Utvärdering av skolbibliotekets bestånd kan göras för att påvisa beståndets styrkor och 
svagheter.  

Ingen av de skolbiblioteksansvariga har gjort någon skriftlig utvärdering av sina inköp. 
Inte heller görs någon kontinuerlig utvärdering av arbetet med beståndet av litteratur på 
andra modersmål eller någon utvärdering med eleverna eller personalen kring beståndet 
av litteratur på olika modersmål. Det tycks som man inte använder sig av några 
dokument överhuvudtaget på skolbiblioteken. På skolbiblioteket på skola F finns en 
medieplan, men den är inte skolans utan Stadsbibliotekets. På skola H finns en 
handlingsplan för skolbiblioteket, dock utvärderas den inte. Att ha någon form av plan 
för skolbiblioteket torde underlätta arbetet för skolbiblioteksansvarige. 
Skolbiblioteksverksamheten borde utvärderas precis som man utvärderar övrig 
verksamhet på skolan. Här hade det varit intressant att undersöka hur rektor på skolan 
tänker kring skolbiblioteket och dess verksamhet och det hade varit intressant att 
undersöka om det finns någon verksamhetsrapport och/eller utvärdering av 
skolbiblioteket på de berörda skolorna. Dessvärre finns inte tid att göra en sådan 
undersökning inom ramen för denna uppsats.  
 
Om det inte finns något dokument att utvärdera är det svårt att göra en utvärdering. 
Inget av skolbiblioteken utvärderar eller följer på något sätt upp de inköp de gör av 
litteratur på olika modersmål.  
 

6.6 Sammanfattande analys efter teoretisk modell 
 
Som det visat sig efter att tagit del av litteratur och respondenternas svar finns det flera 
brister i skolbibliotekens beståndsarbete kring litteratur på olika modersmål. Det är inte 
bara en brist att skolbiblioteksansvarig inte har någon nedskriven medieplan eller 
inköpspolicy kring inköpen av litteratur på modersmål, det saknas dessutom riktlinjer 
överhuvudtaget för skolbiblioteket i dess arbete med litteratur på olika modersmål.  
 
Evans och Saponaro (2005) skriver att arbetet med ett skolbiblioteksbestånd är det mest 
givande bland alla beståndsarbete, men också det mest frustrerande beståndsarbetet. 
Skolbiblioteket vänder sig till en mindre grupp användare och oftast känner personalen 
på skolbiblioteket användarna väldigt väl och kan på så sätt möta deras behov och 
önskningar lättare än vad som kan göras på ett större folkbibliotek. Det som kan 
upplevas som frustrerande, enligt Evans och Saponaro, är att resurserna på 
skolbiblioteket inte räcker till (ibid., s. 79f.).  Hwang Lynch (2015) påtalar i sin artikel 
att det är svårt för skolbiblioteken att tillgodose behovet av litteratur på olika modersmål 
för icke engelskspråkiga elever i USA, samt att medel för inköp av litteratur på olika 
modersmål inte är tillräckliga. Detta påtalas även av skolbiblioteksansvariga under 
intervjuerna för denna uppsats, de anser att litteratur på annat modersmål än svenska är 
mycket dyrare i inköp. Medieanslaget som skolbiblioteken har är oftast liten och ska 



29 
 

innefatta många inköp. Skolbiblioteksansvariga berättar att de försöker vara lyhörda för 
elevernas och personalens önskemål då det gäller vilken litteratur som det finns 
önskemål att skolbiblioteket skall tillhandahålla. Skolbiblioteksansvariga berättade 
också om svårigheter att hitta litteratur på olika modersmål att köpa in till 
skolbiblioteket. Det är tidskrävande och det är svårt att veta vad böckerna handlar om då 
det inte finns någon annotation på svenska till alla böcker.  
 
Som Lukenbill skriver, skolbiblioteket borde vara hjärtat i skolan där eleven 
uppmuntras till lärande och där de kan få stöd i sitt kunskapsinhämtande. En bra 
beståndsutveckling är en av hörnstenarna för dessa kunskaper (Lukenbill, 2002 s. 16).   
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7. Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur grundskolebibliotek arbetar för att 
bygga upp och utveckla sitt bestånd av litteratur på de modersmål som finns på skolan, 
förutom svenska, samt hur medel för inköp av litteratur på olika modersmål fördelas, 
eller om man på något annat sätt tillgodoser elevernas behov av litteratur på respektive 
modersmål. Tre frågeställningar ställdes för att uppnå syftet: 
 

• Hur tillgodoses behovet av modersmålslitteratur i skolan genom skolbiblioteket? 
• Vilka förutsättningar har skolbiblioteket att utveckla beståndet av 

modersmålslitteratur i enlighet med nationella regleringar?  
• Vilka faktorer inverkar på skolbibliotekets möjligheter att tillgodose behovet av 

modersmålslitteratur i skolan?  
 
Empirin i uppsatsen utgjordes av semi-strukturerade intervjuer. Skolbiblioteksansvarig 
på åtta av kommun X:s 32 grundskolor intervjuades. Detta ger inte en helhetsbild av alla 
skolbibliotek, men jag tror att analysen och resultatet av de åtta intervjuerna ger en viss 
indikation om hur det ser ut på skolbiblioteken i kommun X. Utifrån den analys av 
intervjuerna som gjorts med Evans och Saponaros beståndsutvecklingsmodell (se figur 
1) blir slutsatserna av frågeställningarna följande: 
 
Hur tillgodoses behovet av modersmålslitteratur i skolan genom skolbiblioteket? 
Efter att ha analyserat intervjuerna efter beståndsutvecklingsmodellen (figur 1) tycks 
svaret på den första frågeställningen bli att skolbiblioteken inte tillgodoser elevernas 
behov av modersmålslitteratur på ett tillfredställande sätt. Den huvudkomponent som de 
skolbiblioteksansvariga använde sig mest av var användaranalys, dock utan att skriftligt 
dokumentera det de kom fram till då de lyssnade in vilka behov och önskningar 
eleverna hade. Inte heller fanns någon dokumentation kring urvalspolicy eller någon 
skriftlig utvärdering. 
 
Trots att det saknades dokumentation kring elevernas behov av litteratur på olika 
modersmål ansåg samtliga skolbiblioteksansvariga att de försöker vara lyhörda för 
elevernas önskemål då det gäller att tillgodose dem med litteratur på önskat modersmål. 
Men alla, utom skolbiblioteksansvarig på skola E, anser också att de inte tillgodoser 
behoven av litteratur till elever med annat modersmål. De anser att deras bestånd av 
litteratur på andra språk skulle kunna utökas och vara mycket bättre. Dessutom anser de 
flesta skolbiblioteksansvariga att skolbiblioteket behöver litteratur på fler modersmål än 
vad de har. Å andra sidan tycker de biblioteksansvariga att efterfrågan på litteratur på 
annat modersmål inte är så stor som den borde vara.  
 
Skolbiblioteksansvarige på skola B berättar att de flesta elever på skolan vill läsa böcker 
på svenska. Hen menar att eleverna kanske inte har en tradition att läsa skönlitteratur 
hemma och då blir det viktigare för dessa elever att läsa litteratur på svenska i syfte att 
lära sig svenska och inte att läsa för att uppleva en berättelse. På skola G har man 
arbetat mycket kring modersmålslitteratur. Men även här menar skolbiblioteksansvarige 
att efterfrågan på modersmålslitteratur inte är så stor. Skolbiblioteksansvarige berättade 
att hen pratar med eleverna om att de kan låna böcker på sitt modersmål men de flesta 
vill ändå läsa litteratur på svenska. Hen upplever att eleverna hellre läser lättläst 
litteratur på svenska än litteratur på det egna modersmålet. Skolbiblioteksansvarige på 
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skola G tror precis som skolbiblioteksansvarige på skola B att eleverna vill lära sig 
svenska, därför vill de inte låna böcker på sitt modersmål. En reflektion kring detta kan 
vara att elevernas modersmål inte har någon status på skolan. Det är det svenska språket 
som har status och därför väljer eleverna med annat modersmål än svenska att låna 
böcker på svenska.  
 
Skolbiblioteksansvarige på skola F berättar att hen alltid visar eleverna att biblioteket 
har böcker på olika modersmål. Hen berättar att ibland om någon elev vill låna en bok 
på sitt modersmål får eleven inte det då läraren vill att hen skall läsa på svenska, 
däremot tycker läraren att eleven gärna kan låna boken efter skoltid och ta med sig hem 
för att läsa. Andra lärare låter eleverna låna men säger att de även måste låna en svensk 
bok. När skolbiblioteksansvarige berättade detta funderade hen lite och sade: ”ja jag 
tycker det är hemskt för det är som att säga att det inte är okej att prata ett annat språk” 
(muntligt, skolbiblioteksansvarige, skola F, 2016). Hen fortsatte att berätta att de enda 
lärarna som låter eleverna låna vilken bok de vill, oavsett språket i boken, är lärarna i 
språkklassen.  
 
Biblioteksansvarige på skola A uttryckte att på hens skola var beståndet av litteratur på 
olika modersmål väldigt klent med tanke på att de har så många elever som har ett annat 
modersmål än svenska. Hen påpekar att det i skolan är fokus på att eleverna skall lära 
sig svenska, och fortsätter med att säga: ”samtidigt kan jag ju känna att någon gång 
måste man ju kunna få ett andningshål och kunna läsa sin bok, läsa en bok på sitt språk 
också. Att man liksom laddar sina batterier genom att läsa på sitt modersmål” (muntligt, 
skolbiblioteksansvarig, skola A, 2016).  
 
Det tycks som det fortfarande finns en inställning att elever med annat modersmål i 
första hand skall lära sig svenska och därmed läsa litteratur på svenska. Som Otterup 
(2014) skriver, ”Inte sällan kan man i den allmänna debatten höra uttalanden som går ut 
på att fortsatt modersmålsinlärning för elever med utländsk bakgrund skulle hindra eller 
fördröja inlärningen av svenska. Forskningen visar alltså på motsatsen” (ibid., s. 69). 
Det är inte bara lärare som inte tycker eleverna skall låna litteratur på sitt modersmål, 
det finns även elever som hellre väljer att läsa svensk litteratur än litteratur på sitt 
modersmål. Till exempel berättade skolbiblioteksansvarige på skola H att några elever 
som hen pratat med om att ha litteratur på elevernas modersmål på skolbiblioteket: ”De 
gillar idén att det ska finnas [litteratur på modersmålet, min anm.] men är inte 
intresserade av att låna” (muntligt, skolbiblioteksansvarige, skola H, 2016).  
 
Oavsett om eleverna vill eller inte vill låna böcker på sitt modersmål var alla 
skolbiblioteksansvariga överens i åsikten att det är bra för eleverna att ha tillgång till 
litteratur på sitt modersmål även om skolbiblioteksansvarig har svårt att uppfylla detta. 
Möjligen skulle eleverna vilja låna böcker på sitt modersmål om det fanns ett större 
bestånd av dessa böcker. Och möjligen om alla på skolan uppmuntrade läsning av både 
svenska och andra språk skulle eleverna med annat modersmål gärna låna böcker på sitt 
språk. Här anser jag att rektor har ett ansvar att all personal på skolan behöver se varje 
elevs modersmål som en tillgång och något som är viktigt. Om det nu är så att det finns 
en uppfattning att det inte är någon status att ha ett annat modersmål än svenska borde 
skolan vara med och ändra på denna inställning. Gibbons (2013) påpekar i inledningen 
till sin bok att det är viktigt att se att modersmålet kan vara en resurs i allt arbete som 
eleven gör på skolan och att modersmålet är viktig för både den kognitiva och den 
emotionella utvecklingen hos eleven. Finns denna insikt om modersmålets betydelse 
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kan också didaktiska lösningar hittas som möjliggör att elever med annat modersmål 
kan använda och utveckla alla språk de talar, såväl sitt modersmål som sitt nya språk 
(ibid., s. 12). Lucassi (2014) skriver att elever som får möjlighet att utveckla sitt 
modersmål oftast får bättre resultat i andra skolämnen än elever som inte får den 
möjligheten. 
 
Vilka förutsättningar har skolbiblioteket att utveckla beståndet av 
modersmålslitteratur i enlighet med nationella regleringar?  
Förutsättningarna är mycket små att utveckla sitt bestånd av litteratur på olika 
modersmål för skolbiblioteken. Trots de lagar, styrdokument och riktlinjer som finns 
kring skolbibliotekens uppdrag både på nationell och på internationell nivå ges inte de 
förutsättningarna som skolbiblioteken skulle behöva. Som det visade sig i intervjuerna 
finns det ingen urvalspolicy eller medieplan för skolbiblioteken. Det finns inte heller 
någon strategi kring inköpen och vissa skolbibliotek har inte ens ett medieanslag. När 
inga dokument finns är det svårt både att utvärdera arbetet som skolbiblioteksansvarig 
utför och att utvärdera skolbiblioteket som en resurs i elevens lärande.  
 
Enligt Skollagen och Bibliotekslagen skall alla elever som går i skolan ha tillgång till ett 
skolbibliotek. Skolbiblioteken skall också enligt Bibliotekslagen tillhandahålla litteratur 
på olika modersmål (SFS, 2010:800; SFS 2013:801). De skolbibliotek som inte har ett 
eget bestånd av litteratur på olika modersmål skall enligt IB:s rekommendationer låna 
litteratur på olika modersmål från sitt stadsbibliotek (Internationella biblioteket, 2016). 
Trots dessa rekommendationer är det endast skolbiblioteksansvariga på skola G och F 
som lånar litteratur på olika modersmål från Stadsbiblioteket. Skolbiblioteksansvarige 
från skola G går ibland till Stadsbiblioteket för att låna böcker på olika modersmål. Då 
skola G ligger nära Stadsbiblioteket tycker hen att det är enkelt att gå dit och låna. 
Skolbiblioteksansvarig på skola F är anställd av Stadsbiblioteket och arbetar där en 
gång i veckan. Detta möjliggör att hen kan låna de böcker hen vill ha själv då böcker 
skickas mellan Stadsbiblioteket och filialbiblioteket minst en gång i veckan. Ingen av de 
andra skolbiblioteksansvariga använder sig av Stadsbibliotekets bestånd av litteratur på 
olika modersmål så som IB rekommenderar skolbiblioteken att göra. 
 
I IFLA:s och UNESCO:s olika manifest uttrycks vikten av skolbibliotek och även 
skolbibliotekens arbete med att tillgodose användarna med det användaren är i behov av 
(IFLA, 2016; IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek, 2015; IFLA/UNESCO:s riktlinjer för 
skolbibliotek, 2004; Svensk biblioteksförening, 2006; Svensk biblioteksförening, 2014). 
Enligt Lgr11 skall de elever som läser ett modersmål både få ta del av och få kunskap 
om skönlitteratur på sitt modersmål (Skolverket, 2011). Dessutom visar forskning att 
elever som kan sitt modersmål väl har lättare att lära sig ett nytt språk (Gibbons, 2013; 
Otterup, 2014). Med dessa lagar, riktlinjer och med den läroplan och forskning som 
finns, borde alla skolbibliotek arbeta för, och ha tillräckligt med resurser för, att ha ett 
väl utrustat bestånd av litteratur på olika modersmål. Dock är det inte så för de 
skolbibliotek som undersökts för denna uppsats.  
 
En orsak till att skolbiblioteket inte ges de förutsättningar som skulle behövas kan vara 
att rektor, som ansvarar för skolbiblioteken, inte har tillräcklig kännedom eller kunskap 
om dessa riktlinjer och inte heller om den forskning som finns kring både skolbibliotek 
och modersmålets betydelse för flerspråkiga elever. Önskvärt vore att rektor var väl 
insatt i dessa frågor, då skulle rektor kunna vara med och utarbeta en tydlig 
handlingsplan och mål för skolbiblioteken så att riktlinjerna som både skollagen och 
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bibliotekslagen ger följs. Det finns helt klart en brist på direktiv och styrning för att 
skolbiblioteken skall kunna inta den roll som resurs för elever med annat modersmål än 
svenska som skolbiblioteken skulle kunna ha. Det finns säkerligen fler orsaker och det 
skulle ha varit intressant att veta mer om detta. Dessvärre finns inte utrymme i denna 
uppsats att även intervjua rektorerna på de berörda skolorna och undersöka orsakerna.  
 
Vilka faktorer inverkar på skolbibliotekets möjligheter att tillgodose behovet av 
modersmålslitteratur i skolan? 
För att tillgodose behovet av modersmålslitteratur krävs det resurser. Resurser som 
dessvärre inte tycks vara tillräckliga för skolbiblioteken som undersöks i denna uppsats. 
 
Som det visade sig av intervjuerna är det endas två av de åtta skolbiblioteksansvariga 
som arbetar heltid på skolbiblioteket. Att arbeta med skolbibliotek kräver mer tid än 
bara några timmar i veckan. Det är svårt att arbeta som en resurs i lärandet om den 
största delen av arbetstiden går åt till att låna ut böcker och hålla ordning på biblioteket. 
Det är självklart att det då blir svårt att få tid till att hålla sig uppdaterad om litteratur på 
andra modersmål än svenska. Alla skolbiblioteksansvariga, oavsett hur mycket arbetstid 
de har på skolbiblioteken, uttrycker att det är tidskrävande att söka efter litteratur på 
olika modersmål. Dels kan man inte språken och dels är det svårt att veta var man ska 
söka efter litteraturen då den inte alltid går att finna via de vanliga inköpskanalerna.  
 
Skolbiblioteksansvarige på skola F arbetar heltid på skolbiblioteket men har ett väldigt 
litet medieanslag. Då skolbiblioteket är i en uppbyggnadsfas är det svårt att få 
medieanslaget att räcka till mer än skön- och faktalitteratur på svenska och engelska. 
Skolbiblioteksansvarige på skola H arbetar också heltid på skolbiblioteket och har ett 
väl tilltaget medieanslag. Dock är även detta skolbibliotek i en uppbyggnadsfas och 
skolbiblioteksansvarige ser att det främst är beståndet av skön- och faktalitteratur på 
svenska och engelska som måste byggas upp på skolbiblioteket.  
 
På skola A och B anser de skolbiblioteksansvariga att det finns en efterfrågan på 
litteratur på olika modersmål, men då deras skolbibliotek inte har något medieanslag är 
det svårt för dem att tillgodose behovet som finns genom inköp. Dessa 
skolbiblioteksansvariga skulle kunna låna litteratur på olika modersmål från 
Stadsbiblioteket. Men det gör de inte. Möjligen beror detta på att de har så lite arbetstid 
i skolbiblioteket vilket gör att de inte anser att de har den tiden som krävs för att välja 
och beställa litteratur på olika modersmål från Stadsbiblioteket. 
 
Flera av de skolbiblioteksansvariga som intervjuades påpekade att de anser att de har 
dålig kunskap om litteratur på annat modersmål än svenska och engelska. Till exempel 
tycker de att det är svårt att veta vad litteraturen handlar om. Här skulle 
modersmålslärarna kunna vara en resurs. Om det fanns ett samarbete mellan 
skolbiblioteksansvarige och modersmålslärarna på skolan skulle det möjligen vara 
lättare för skolbiblioteksansvariga att veta vilken litteratur som borde köpas in. I artikeln 
Skolbibliotekarier om mångspråkigt arbete är det flera av de bibliotekarier som 
intervjuas som påtalar vikten av att ha ett nära samarbete med modersmålslärare när ett 
bestånd med litteratur på olika modersmål skall byggas upp (Skolverket, 2015e). 
Skolbiblioteksansvarige på skola H berättar att deras modersmålslärare inte är anställda 
av skolan, de är kommunalanställda och skolan betalar för att använda 
modersmålslärarna. Detta gör, menar skolbiblioteksansvarige, att det är svårt att få till 
ett samarbete då modersmålslärarna aldrig är på skolan förutom då de har lektion.  
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För att bygga upp ett relevant bestånd av litteratur på olika modersmål skulle 
skolbiblioteksansvarig vara mycket behjälpt av att samarbeta med modersmålslärare. 
Många modersmålslärare arbetar på flera skolor och som strukturen ser ut för 
modersmålslärarna är det svårt för dessa att vara en naturlig del av skolan och skolans 
arbete. Intressant hade varit att även undersöka modersmålslärarnas relation och tankar 
kring skolbiblioteket, men då utrymmet inte finns för detta i denna uppsats måste den 
idéen lämnas. Förhoppningsvis kommer vi i framtiden att få se forskning kring detta.  
 
Det är svårt för skolbiblioteksansvarige att utveckla sitt bestånd av litteratur på olika 
modersmål. Möjligen skulle det underlätta för dem som intervjuats i denna uppsats om 
det fanns en gemensam samordning kring beståndet av litteratur på olika modersmål, så 
som man till exempel har i Mölndal, Stockholm och Västerås (Skolverket, 2015e). För 
helt klart är det svårt att arbeta beståndsutvecklande då resurserna på skolbiblioteken ser 
ut som de gör.  
 
Svaret på den tredje frågeställningen blir således att de faktorer tid, medel och kunskap, 
som skulle kunna möjliggöra att skolbiblioteket kan tillgodose de behov av litteratur på 
olika modersmål som finns saknas för skolbiblioteken i denna uppsats. Andra faktorer 
som saknas är tydliga styrdokument för skolbiblioteket i form av inköpspolicy eller 
medieplan. Svaret på den tredje frågeställningen blir således att faktorerna tid, medel 
och kunskap, som skulle kunna möjliggöra att skolbiblioteket kan tillgodose de behov 
av litteratur på olika modersmål som finns, saknas för skolbiblioteken i denna uppsats. 
Andra faktorer som saknas är tydliga styrdokument för skolbiblioteket i form av 
inköpspolicy eller medieplan. Vidare hade det varit till stor hjälp för skolbiblioteken om 
det hade funnits tydliga dokument kring elevernas behov, en tydlig användaranalys, för 
att skolbiblioteksansvarig skall kunna göra ett adekvat urval av det som skall köpas in.  
 
Slutligen kan jag här konstatera att en genomtänkt beståndsutvecklingsplan med tydliga 
mål för inköp av litteratur på olika modersmål, med ett tydligt medieanslag avsatt för 
detta ändamål samt hjälp med att få kunskap om litteraturen på olika modersmål, vore 
önskvärt för att skolbiblioteksansvariga skall kunna arbeta med beståndsutveckling av 
litteratur på olika modersmål på ett bra sätt. Dessutom behövs en rektor med kunskaper 
om skolbiblioteket som en resurs i elevens lärande – oavsett vilket språk det rör sig om. 
Därtill, med ett gott och nära samarbete med modersmålslärarna, skulle 
biblioteksansvariges arbete med att tillhandahålla litteratur på olika modersmål bli 
bättre.  
 
Att ha litteratur på olika modersmål på skolbiblioteket borde vara en självklarhet precis 
som beståndsutveckling av litteratur på olika modersmål borde vara det. Dessvärre är 
inte verkligheten sådan för skolbiblioteken där jag valt att göra mina intervjuer.   

7.4 Vidare forskning 

Som det visade sig i denna uppsats finns det lite forskning kring skolbibliotek och 
beståndsutveckling av litteratur på olika modersmål. Således finns det många olika 
ingångar för att forska vidare om bestånd av modersmålslitteratur på skolbiblioteken.  
 
En undersökning som vore intressant att göra är att se hur det ser ut på 
grundskolebiblioteken i kommun X, hur det är med bemanning och medieanslag på 
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grundskolebiblioteken samt även undersöka rektors inställning till skolbiblioteken.  
 
I några kommuner har man samarbetat kring skolbibliotekens bestånd av 
modersmålslitteratur. Det skulle vara intressant att jämföra en kommun där man byggt 
upp ett bestånd av modersmålslitteratur med en kommun som inte har gjort det och se 
om det finns några skillnader i elevernas skolresultat.  
 
Det skulle även vara intressant att undersöka hur samarbetet mellan 
skolbiblioteksansvarige och modersmålslärare kan hjälpa elever med annat modersmål 
att nå skolans utbildningsmål.  
 
Men kanske är den allra mest intressanta forskningsfrågan att undersöka hur rektor ser 
på skolbibliotekets arbete som en resurs för elevens lärande samt hur rektor ser på 
skolbiblioteket som en resurs för att stödja elever med annat modersmål än svenska så 
att dessa elever uppnår goda studieresultat. 
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8. Sammanfattning 

Enligt Biblioteks- och Skollagen skall alla skolelever ha tillgång till ett skolbibliotek. 
Dessvärre ser verkligheten inte ut så då hälften av alla elever inte har tillgång till ett 
skolbibliotek. Skolbiblioteket bör vara en resurs för skolans elever och en stödjande 
resurs för pedagogerna. Skolbiblioteken bör tillhandahålla litteratur på elevernas 
modersmål, dock saknar flera skolbibliotek litteratur på andra modersmål än svenska.  
 
Denna uppsats handlar om grundskolebibliotekens arbete med beståndsutveckling av 
litteratur på olika modersmål. Syftet med uppsatsen är att se hur man kan arbeta med 
beståndsutveckling av litteratur på olika modersmål på grundskolebibliotek, både för att 
bygga upp och utveckla beståndet av denna litteratur. Jag vill även undersöka hur 
skolbiblioteken fördelar medlen för att köpa in litteratur på olika modersmål. De tre 

frågeställningarna i uppsatsen är: 
 

• Hur tillgodoses behovet av modersmålslitteratur i skolan genom skolbiblioteket? 
• Vilka förutsättningar har skolbiblioteket att utveckla beståndet av 

modersmålslitteratur i enlighet med nationella regleringar? 
• Vilka faktorer inverkar på skolbibliotekets möjligheter att tillgodose behovet av  

modersmålslitteratur i skolan? 
 
Den teoretiska modell som används i uppsatsen är G. E. Evans och M. Z. Saponaros 
beståndsutvecklingsmodell. Denna modell visar på hur arbetet med att bygga upp och 
utveckla ett litteraturbestånd kan göras. Modellen används i denna uppsats för att belysa 
hur arbetet med beståndsutveckling av litteratur på olika modersmål på åtta 
grundskolebibliotek kan se ut. Metoden som används i uppsatsen är intervjuer.  
 
Det ser olika ut på skolbiblioteken som undersökts i denna uppsats både vad det gäller 
bemanning och medieanslag. Ingen av de intervjuade på skolbiblioteken har någon 
inköpspolicy eller medieplan för inköp av litteratur på olika modersmål. Tre av 
skolbiblioteken har inget medieanslag, på de andra fem skolbiblioteken köps litteratur in 
på olika modersmål då detta efterfrågas av eleverna. Ingen av skolbiblioteksansvariga 
har något samarbete med modersmålslärarna på skolan eller annan personal på skolan 
då det gäller inköp av litteratur på olika modersmål.  
 
Enligt svenska lagar och styrdokument, samt internationella manifest för skolbibliotek, 
bör skolbiblioteken vara en resurs i elevernas lärande och bör även tillhandahålla 
litteratur på olika modersmål. De skolbiblioteksansvariga som intervjuades anser alla att 
de inte har tillräckligt med litteratur på olika modersmål för att tillgodose elevernas 
behov.  
 
Undersökningen i denna uppsats påvisar att det krävs resurser för att arbeta med 
beståndsutveckling av litteraturen på olika modersmål. De resurser som framför allt 
behövs för skolbiblioteken är tid, medel och kunskap, något som det tycks råda brist på. 
Skolbiblioteken skulle vara behjälpliga av om det fanns en genomtänkt 
beståndsutvecklingsplan för arbetet med beståndet av litteratur på olika modersmål. En 
plan som är väl förankrad på skolan.  
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Bilaga 1.  
 
Intervjufrågor 

Frågor till skolbiblioteksansvarig angående inköp av litteratur på olika modersmål 
 

1. Hur många timmar arbetar du med skolbiblioteket? 
2. Hur är din tjänst utformad, arbetsuppgifter och dylikt? 
3. Vilka språk talas av eleverna på din skola, förutom svenska? 
4. Hur görs urvalen av det modersmål som köps in? 
5. Har skolbiblioteket någon form av inköpspolicy, och/eller medieplan? 
6. Hur ser efterfrågan på modersmålslitteratur ut på skolan? Är det någon specifik 

genre, tema eller dylikt som efterfrågas?  
7. Är det elever eller personal som frågar efter modersmålslitteratur? 
8. Hur går det till rent praktiskt när du köper in litteratur på olika modersmål?  
9. Hur hittar du dina inköpskanaler? 
10. Hur kvalitetsbedöms modersmålslitteraturen för inköp? 
11. Kompletterar du inköpen av modersmålslitteratur på något sätt? Om ja, på vilket 

sätt? 
12. Tycker du att skolbibliotekets bestånd av modersmålslitteratur fyller det behov 

som finns? 
13. Hur stor del av skolbibliotekets budget används för att köpa in litteratur på olika 

modersmål? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


