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Förord 
Internationella biblioteket (IB) är Kungliga 
bibliotekets (KB:s) partnerbibliotek inom det 
nationella utvecklings- och samverkansupp-
draget. IB är ett nationellt kompetenscenter 
för folk- och skolbibliotek (främst gymnasie-
bibliotek) samt lånecentral för folkbibliotek 
när det gäller mångspråkig media. En viktig 
del av uppdraget är att erbjuda konsultativt 
stöd och kompetens- och metodutveckling 
kring mångspråk, exempelvis när det gäller 
inköpskanaler, bemötandefrågor och sam-
hällsinformation. IB ska också utveckla  
nationellt och internationellt samarbete 
inom sina områden. Som nationell resurs ska 
IB arbeta i samverkan med målgrupperna, för 
ömsesidigt utbyte och lärande. Det arbets-
sättet syftar också till att säkra att insatserna 
är relevanta och att behoven hos bibliotekens 
användare tas tillvara på ett bra sätt.

För att fånga in specifikt gymnasiebiblio-
tekariernas problematik och behov när det 
gäller mångspråksarbetet, genomfördes 2014 
en enkät undersökning, http://interbib.se/de-
fault.aspx?id=277937. Resultatet från enkä-
ten har sedan legat till grund för konsultativt 
stöd och för kompetensutvecklingsinsatser. 
I enlighet med IB:s verksamhetsplaner inom 
uppdraget för KB och som ett led i att utveck-
la nationella samarbeten, liksom IB:s egna 
arbetsmetoder, initierades ett pilotprojekt 
inriktat på metodutveckling. Avsikten var att 
ett antal gymnasiebibliotek, genom praktiskt 
arbete, skulle utarbeta metoder för att över-
vinna utmaningar som framkommit i enkä-
ten. På sikt skulle sedan pilotbibliotekens 
erfarenheter kunna spridas och fungera som 
stöd och inspiration för andra.

Våren 2015 inledde IB ett samarbete med 
tre gymnasiebibliotek i Gävle, vilka hade pla-

ner på att tillsammans göra en mångspråks-
satsning. Språkprojektet på Polhemsskolan, 
Borgarskolan och Vasaskolan pågick från 
augusti 2015 till och med december 2016. Det 
blev det första projekt där IB arbetade i direkt 
samverkan med gymnasiebibliotek. 

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till 
gymnasiebibliotekarierna Sara Gagge, Diana 
Hedin och Brita Sjögren, för att jag och IB har 
fått följa med i deras mycket professionella, 
praktiska och kloka arbete med att bygga upp 
ett mångspråkigt bestånd från grunden! Det 
har varit väldigt stimulerande och värdefullt 
att arbeta nära dem, med förankring i en verk-
lig praktik. Vårt samarbete har övertygat mig 
om att det här arbetssättet är värt att vidare-
utveckla och följa upp med nya samverkans-
projekt, tillsammans med andra gymnasie-
bibliotek, någonstans i landet. 

  
Stockholm, mars 2017

Charlotte Goobar, Utvecklingsledare,  
inriktning skolbibliotek, Internationella  
biblioteket
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Bakgrund 
På de tre kommunala gymnasieskolorna  
i Gävle finns många elever med ett annat 
modersmål än svenska. Antalet språkintro-
duktionsklasser (SPRINT) har de senaste åren 
varit stadigt tilltagande, likaså antalet grup-
per i modersmålsundervisning och generellt 
antalet elever med annat modersmål än svens-
ka. För att möta elevernas behov av och rätt 
till litteratur på modersmål är inköp av mång-
språkiga medier en nationell skolbiblioteksan-
gelägenhet. Därför beslöt vi under våren 2015 
att starta ett gemensamt projekt kallat Det 
mångspråkiga biblioteket för att säkerställa 
att våra elever får tillgång till ett gediget be-
stånd av litteratur på olika språk. Projekttiden 
sträckte sig från augusti 2015 till och med 
december 2016. Deltagare var Borgarskolans 
bibliotek, Polhemsskolans bibliotek och  
Vasaskolans bibliotek. Projektet har genom-
förts som ett samarbete mellan de kommuna-
la gymnasieskolorna och med stöd av  
Internationella biblioteket (IB) i Stockholm. 

Gävle är en medelstor stad som nu är uppe i 
100 000 invånare. En del av vår ganska snab-
ba befolkningsökning de senaste åren beror 
på att kommunen tagit emot jämförelsevis 

många nyanlända. Gävle är också en av  
Sveriges fem orter som har flyktingförvar. 

På Polhemsskolan finns idag 11 SPRINT- 
klasser och minst 27 grupper i nio olika  
modersmål, Borgarskolan har fem SPRINT- 
klasser och två modersmålsgrupper medan 
Vasaskolan har en SPRINT-klass och en 
moders målsgrupp. Det föll sig naturligt att 
göra projektet till en gemensam angelägen-
het då det sedan lång tid tillbaka finns ett väl 
utvecklat samarbete skolbiblioteken emellan 
med regelbundna möten. Då Charlotte Goo-
bar, utvecklingsledare och kontaktperson för 
IB:s verksamhet riktad till gymnasiebiblio-
teken, fick höra talas om våra planer att börja 
köpa in mångspråkslitteratur önskade hon 
att få följa oss som ett pilotprojekt. Genom 
våra kontakter med Charlotte Goobar har 
vi fått presentera vårt projekt i olika sam-
manhang, bland annat på Bokmässan hösten 
2016. Medioteket i Gävle följde projektet för 
kommunens grundskolors del. Viss samver-
kan med Gävle stadsbibliotek och närbibli-
oteken har också förekommit, bland annat 
genom samplanerandet av aktiviteter kring 
Internationella modersmålsdagen februari 

Urval av mångspråkiga titlar på Borgarskolans bibliotek (Foto: Diana Hedin) 
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2017. Vi har samarbetet med modersmålslä-
rare, språkintroduktionslärare och SVA-lära-
re under projektets gång.  

Motivationen till projektets start grundar 
sig i lika delar forskning som styrning. Vi vet 
idag att elevernas språkutveckling påverkas 
positivt av ett aktivt använt och utvecklat 
modersmål. Enligt befintliga styrdokument, 
Bibliotekslagen §5, Språklagen §14 och §15, 
är alla bibliotek skyldiga att erbjuda litteratur 
på modersmål. Språklagen fastslår i §14 att 
alla som är bosatta i Sverige ska ges möjlighet 
att lära sig, utveckla och använda svenska 
och att den som har ett annat modersmål 
ska få chansen att utveckla och använda sitt 
modersmål. Bestämmelsen i Bibliotekslagens 
§5 inbegriper att särskild uppmärksamhet 
ska ägnas alla med ett annat modersmål än 
svenska. Bland annat handlar det om att 
kunna erbjuda litteratur på för användarna 
relevanta språk.  

I IFLA / Unescos skolbiblioteksmanifest 
betonas att skolbibliotekens material är ett 

värdefullt komplement till läromedel i under-
visningen. Manifestet fastställer att skolbib-
lioteket är till för alla i skolsamhället oavsett 
ålder, kön, religion, nationalitet, språk, be-
fattning eller social status. Som ett komple-
ment till skolbiblioteksmanifestet har IFLA 
tagit fram ett mångkulturellt biblioteksma-
nifest. Enligt skrivelsen bör alla bibliotek av-
spegla, understödja och främja kulturell och 
språklig mångfald på internationell, nationell 
och lokal nivå. Särskild uppmärksamhet bör 
ägnas grupper som ofta är marginaliserade 
i mångkulturella samhällen: minoriteter, 
asylsökande och flyktingar, personer med 
tillfälliga uppehållstillstånd, gästarbetare 
och ursprungsfolk. Det mångkulturella bib-
lioteket bör således utveckla mångkulturella 
och flerspråkiga samlingar och tjänster.  

Med tanke på kraven i dessa lagtexter och 
det ökande antalet elever med annat moders-
mål än svenska i våra gymnasieskolor ville vi, 
med start under projekttiden, bygga upp och 
därefter utöka våra bestånd av litteratur på 
elevernas modersmål.  

Arbetsmöte på Vasaskolan. Brita Sjögren, Charlotte Goobar, Sara Gagge och Diana Hedin  
(Foto: Ann-Catrin Enmark) 
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Syfte och mål 
Syftet med projektet har varit att tillgänglig-
göra litteratur på de modersmål som finns på 
respektive skola för att eleven ska ges möjlig-
het att utveckla och underhålla modersmålet. 

Vi har arbetat efter följande frågeställningar:

 • Vilka inköpskanaler finns? 

 • Vilket urval ska man göra? 

 • Vilka språk ska omfattas? 

 • Hur ska beståndet registreras? 

 • På vilket sätt ska vi dela med oss av  
beståndet till varandra? 

 • Hur ska beståndet marknadsföras?  

Målsättningen har varit:

 • Att det vid projekttidens slut ska finnas 
böcker på alla modersmål som är represen-
terade på skolorna 

 • Att ha ett etablerat samarbete med 
moders målslärarna där biblioteksintro-
duktion eller bibliotekslektion erbjuds  
modersmålsgrupper på skolorna 

 • Att ha synliggjort och tillgängliggjort  
gymnasiebibliotekens utbud av litteratur 
på olika modersmål för såväl elever som  
lärare 

 • Att ha ett flytande bestånd mellan de tre 
gymnasiebiblioteken och att all moders-
målslitteratur finns inlagd och sökbar i 
alla tre bibliotekskataloger

Genomförande
Att göra en inventering av modersmålen och 
av hur stora de olika språkgrupperna var på 
respektive skola blev högsta prioritet läsårs-
starten 2015. Denna insamling av språk gick 
till på olika sätt, men att få en språkstatis-
tik att arbeta utifrån var avgörande för att 

Språkstatistik visat i ordmoln
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få överblick. När det gäller tidpunkten för 
insamlandet av språkstatistiken har höst-
terminens början varit mest logisk eftersom 
vi i skolan arbetar läsårsvis. 

Då målet med detta projekt har varit att få 
ett fungerande arbetssätt som kan användas 
även efter projektets slut, har det också varit 
av vikt att inkludera språkinventeringen vid 
de tillfällen då eleverna och biblioteket möts. 
För de deltagande biblioteken har det därför 
varit mest motiverat att samla in statistiken 
under den biblioteksintroduktion som ges till 
alla elever i årskurs 1.

Under projekttiden har det framkommit 
att vi har haft elever med 65 olika modersmål. 
Förutom svenska är de sex största grupperna 
arabiska, somaliska, dari, persiska, kurdiska 
och tigrinja (se bilaga 1). Statistiken gäller för 
de tre gymnasieskolorna tillsammans under 
projekttiden.

När det gäller inköp av den mångspråkiga 
litteraturen har vi använt oss av olika leve-
rantörer, exempelvis Bibliotekstjänst och 
Läromedia. Vid några tillfällen har vi kunnat 
använda oss av inköp via modersmålslärare. 
Det stora arbetet har varit att göra ett urval – 
vilken litteratur ska förvärvas på vilka språk 
– och att sedan katalogisera och på ett bra 
sätt tillgängliggöra böckerna för att under-
lätta för potentiella låntagare.

Inför projektets början beslutades att det i 
första hand skulle införskaffas skönlittera-
tur, detta för att ha en utgångspunkt när det 
blev dags att söka efter lämplig litteratur på 
de olika språken. Vår ambition har varit att i 
beståndet ha såväl standardverk (klassiker 
på de olika språken) som aktuell samtida lit-
teratur som kan tilltala vår målgrupp. Vi har 
också månat om bredden ifråga om svårig-
hetsgrad för att tillfredsställa elevernas olika 
nivåer. I beståndet finns barnlitteratur, lätt-
läst litteratur, tonårsromaner, skönlitteratur 
för vuxna samt poesi. Vissa facklitterära 
titlar förekommer också, inte minst körkorts-
böcker på modersmål är populära. 

När böckerna har levererats till biblioteken 
har det varit viktigt att vara noggrann vid 
avprickningen, och att med t ex post-it lappar 

märka upp böckernas titlar, författare osv för 
att underlätta vid katalogiseringen. 

Inför att böckerna sedan hamnar i hyllan 
har de förutom med signum även märkts 
upp med författarens efternamn på ryggen 
med latinsk skrift. Detta för att underlätta 
för bibliotekets personal att hitta böckerna 
i hyllan. För att tydliggöra vilket språk som 
finns på hyllorna har dubbelknubbar använts 
(se bild 1), vilket möjliggör att skriva text 
både på svenska och respektive språk. Mallar 
till dessa knubbtexter finns på IB:s hemsida, 
www.interbib.se samt även på Stockholm 
stads wiki-sidor, https://skolbiblioteksverk-
tyg.wikispaces.com/Medier+i+skolbibliote-
ket.

För att möta användarnas behov kan de 
deltagande biblioteken också använda sig av 
lån mellan varandra. Vi har därför arbetat 
med att tillgängliggöra våra tre skolbiblio-
teks mångspråkiga bestånd i varje biblioteks 
katalog, för att elever och lärare ska kunna 
ta del av det samlade utbudet. Vi skickar 

Bild 1 Dubbelknubbar på Polhemsskolan. 
(Foto: Sara Gagge)

https://skolbiblioteksverktyg.wikispaces.com/Medier+i+skolbiblioteket
https://skolbiblioteksverktyg.wikispaces.com/Medier+i+skolbiblioteket
https://skolbiblioteksverktyg.wikispaces.com/Medier+i+skolbiblioteket
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månatligen katalogposter med nya titlar till 
varandra som läggs in i bibliotekskatalogen 
för de två skolor som delar samma system 
(Polhemsskolan och Vasaskolan använder 
sig av Mikromarc), tills vidare i ett dokument 
för Borgarskolan som har ett annat katalog-
datasystem (Dantek). Vid katalogiseringen 
har vi valt att, på alla böcker som hör till det 
mångspråkiga utbudet, även lägga språket 
som ämnesord. 

Genom hela projektet har vi fört loggbok. 
Biblioteken har ett gemensamt ”rum” på vår 
lärplattform Fronter och det kommer vi att 
fortsätta att använda. Där lägger vi gemen-
samma dokument. 

Sedan inledningen av projektet har vi sett 
till att knyta modersmålslärarna till oss 
för att initiera och utveckla ett samarbete. 
Vi har besökt modersmålslärarnas arbets-
platsträffar för att informera om vårt arbete 
och för att uppmana lärarna att komma med 
inköpsförslag och samarbetsidéer. Vi har 
även besökt de olika modersmålsgrupperna 
för att informera om dels vikten av att läsa på 
sitt modersmål och även om möjligheten för 
eleverna att låna böcker på sitt modersmål på 
alla tre bibliotek, oavsett vilken av skolorna 
de egentligen går på. Anledningen till detta 
är att den mesta modersmålsundervisningen 
sker på Polhemsskolan, och eftersom det ofta 
är i samband med modersmålsundervisning-
en som eleverna går till biblioteket för att 
låna. Vi har även bjudit in alla modersmåls-
lärarna till ett möte på Polhemsskolans  
bibliotek under HT -16 för att informera om 
hur projektet utvecklats.

Ett led i att marknadsföra utbudet av den 
mångspråkiga litteraturen har varit fort-
löpande information när vi har haft klasser 
och grupper i biblioteket. Under HT -16 har 
modersmålslärarna besökt biblioteket på 
Polhemsskolan under sina lektioner för att få 
en visning av beståndet på respektive språk. 
När elever har sett att det finns litteratur på 
deras modersmål har även efterfrågan på 
enskilda titlar ökat. När en elev med tigrinja 
som modersmål vid en visning av biblioteket 
blir alldeles tårögd över att här finns en bok 

som hen har letat efter under två års tid – då 
kan vi inte annat än känna att denna mång-
språkssatsning är både lyckad och viktig.

Inom projektet nätverkar vi nationellt genom 
att vi har följts av IB. Vi har följt och deltagit 
i diskussioner rörande mångspråkigt arbete 
på sociala medier, exempelvis via Facebook-
grupperna Mångspråkigt gymnasiebibliotek, 
Modersmål Sverige, Svenska som andraspråk 
och Skolbibliotekssamtal. Vi har även delta-
git som en programpunkt på informations-
dagen Allas gymnasiebibliotek? arrangerad 
av Myndigheten för tillgängliga medier 
(MTM) och IB i november 2015 då vi före-
läste om projektets tillblivelse och uppstart. 
Under Bokmässan 2016 deltog vi med en pro-
grampunkt på Biblioteks- och berättarscenen 
och höll även i ett seminarium där vi beskrev 
projektet och gav handfasta råd till andra 
som stod i begrepp att börja köpa in litteratur 
på flera språk eller som redan arbetar med 
mångspråkiga förvärv. I oktober 2016 före-
läste vi i Borås på konferensen Mötesplats 
profession-forskning och bidrog även med ett 
paper. I slutet av november samma år arrang-
erade IB en studiedag som hölls på Polhems-
skolan med rubriken Mångspråkigt gymna-
siebibliotek i praktiken. Där deltog vi med 
en föreläsning med titeln Tillsammans är vi 
starka – mångspråkssatsning från grunden 
på gymnasiebibliotek och höll i en visning av 
biblioteket där studiedagens deltagare hade 
chans att ställa frågor om vårt mångspråks-
arbete. Modersmålslärare och elever fanns 
på plats och svarade på deltagarnas frågor. 

På lokal nivå har vi fört en dialog med stads-
biblioteket och har tagit del av deras mångs-
pråkiga arbete riktat till barn, unga och vux-
na. Under våren 2016 deltog även  
Elin Lucassi från Kungliga biblioteket och 
Charlotte Goobar från IB vid ett gemensamt 
möte och studiebesök på stadsbiblioteket. 
Medioteket i Gävle är regelbundet med på 
våra möten och har på så vis följt projektets 
utveckling. Projektet har marknadsförts 
kontinuerligt på skolornas lärplattform 
Fronter och på respektive skolbiblioteks 
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Facebook sidor. Även på IB:s hemsida och 
sociala medier har satsningen synliggjorts. 
Den mångspråkiga litteraturen har fått fram-
trädande placering på biblioteken för att vara 
synlig och lättillgänglig. Biblioteken bevakar 
litteraturutgivning och utbyter tips med var-
andra om digitala lösningar och appar inom 
fälten litteratur, läsning, källkritik, informa-
tion och mångspråkighet som kan vara rele-
vanta för elever och lärare att ta del av. 

Resultat och sammanfattning 
Vi har vid projekttidens slut ett etablerat 
arbetssätt att luta oss mot. Litteratur finns 
nu på 24 olika språk med ett ständigt ökande 
antal titlar. På våra skolor har det gemensam-
ma mångspråksbeståndet vuxit från i stort 
sett noll titlar till drygt 350 vid projekttidens 
slut. De språk vi har flest titlar på är arabiska, 
persiska, kurdiska, thai. Vi har etablerade 
inköpskanaler: BTJ, Läromedia, Adlibris,  
Bokus. Val av kanaler styrs av utbud, tillgäng-
lighet och vår kommuns upphandling. De oli-
ka bokhandlarna har olika för- och nackdelar. 
BTJ har ofta lektörsutlåtanden och ofta följer 
en liten sammanfattning av bokens handling 
med boken. Däremot kan leveranstiderna 
vara alldeles för långa. Genom Läromedia 
kan vi beställa även böcker som inte finns 
i deras sortiment. När det gäller Adlibris 
och Bokus kan informationen vara mycket 
knapphändig och Vasaskolan fick lära sig den 
hårda vägen att en titel inte alltid motsvarar 
innehållet (Google-översatt bok). Att använ-
da IB:s katalog på www.interbib.se har varit 
till stor hjälp när titlarna finns där. Där finns 
posterna i marc-format, vilket underlättar, 
och ofta recensioner samt sammanfattningar 
av böckernas handling.

Vi har ett flytande bestånd mellan våra 
bibliotek. Det innebär ett visst ofrånkomligt 
merarbete som dock är väl värt. Vi uppmanar 
våra elever att söka i katalogerna efter böcker 
på de egna modersmålen och upplyser om att 
vi kan låna mellan varandra. 

Vårt samarbete biblioteken emellan har varit 
grunden för projektet. Samarbetet med  

Charlotte Goobar (IB) har betytt mycket och 
det är tack var det samarbetet som vi fick 
möjligheten att delta på Bokmässan 2016. 
Charlotte har besökt oss i Gävle ett flertal 
gånger och vi har också gjort studiebesök på 
IB i Stockholm. Ett annat betydelsefullt sam-
arbete har varit med modersmålslärarna där 
särskilt Polhemsskolans biblioteks kontakt 
varit viktig. Den mesta modersmålsunder-
visningen, gemensam för alla skolor, sker på 
Polhemsskolan och bibliotekets bestånd där 
är också det största av de tre skolorna.
På skolorna har vi marknadsfört vårt arbete 
på personalmöten och ämneskonferenser. 
Särskilt efter uppmärksamheten kring bok-
mässan har intresset varit stort från både 
elever och personal.  

Exempel på svårigheter som vi brottades med 
i början: 

 • Vilka språk finns? 

 • Hur många elever har vilka modersmål? 

 • Hur delar vi med oss av inköpen till  
varandra? 

Elever på Vasaskolan väljer böcker.  
(Foto: Brita Sjögren)
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 • Var ska vi köpa böckerna?

 • Hur vet vi vilka böcker som är bra? 

 • Hur ska vi märka böckerna, i katalogen och 
rent fysiskt?

 • Vad behöver våra elever för böcker, och vad 
vill de och modersmålslärarna att vi köper 
in?

 • Vilken nivå ska vi lägga oss på? 

Dessa frågor delas av många skolbibliotek 
i landet, vilket inte minst framkommer i 
rapporten Mångspråkigt arbete på gymnasie-
bibliotek (Charlotte Goobar, Internationella 
biblioteket 2014–2015). Många av tipsen och 
idéerna i den för hur man överkommer initia-
la svårigheter har också vi använt oss av: 

 • Börja med förankring hos skolledning

 • Kartlägga språkgrupper

 • Skriva in mångspråksstrategin  
i biblioteksplan och verksamhetsplan

 • Samarbeta med andra bibliotek, det lokala 
folkbiblioteket, lärare och modersmåls-
lärare

 • Använda IB:s webbplats www.interbib.se 
och sociala medier som Facebookgrupperna 

Mångspråkigt gymnasiebibliotek och  
Modersmål Sverige

 • Se till att ha tydlig skyltning vad gäller 
placering av hyllor och rygg- och knubb-
märkning.

Har vi uppnått våra målsättningar? 

 • Vi har inte litteratur på alla modersmål – 
det enda mål vi inte uppnått och som vi nog 
inte heller kommer att kunna uppnå. Alla 
språk vi har representerade är inte skrift-
språk, det finns inte böcker på alla språk 
och det är helt enkelt ofta svårt att få tag på 
böcker på många av språken

 • Vi har ett etablerat samarbete med  
modersmålslärarna

 • Vi har synliggjort och tillgängliggjort  
bibliotekens utbud för elever och lärare

 • Vi har ett flytande bestånd mellan våra 
bibliotek och vi gör våra respektive mång-
språksbestånd sökbara för alla 

Spridning 
Vårt projekt har fallit mycket väl ut. Vi har 
blivit uppmärksammade i biblioteks- och 

SPRINT-elever som medarrangörer på Internationella modersmålsdagen 21 februari 2017, Borgar-
skolan. (Foto: Diana Hedin) 
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skolvärlden och bjudits in att presentera  
projektet på:

 • Informationsdagen Allas gymnasie-
bibliotek i november 2015

 • Bokmässan september 2016

 • Konferensen Mötesplats profession- 
forskning i Borås i oktober 2016 

 • Fortbildningsdagen Mångspråkigt  
gymnasiebibliotek i praktiken i november 
2016. 

Vi har lyfts fram på Gävle kommuns intranät 
Ankaret med en artikel om vår satsning 
(2016-09-21) samtidigt som Sara Gagge höll  
i kommunens officiella Instagramkonto  
vigorgavle under bokmässeveckan. Sats-
ningen har även uppmärksammats av  
lokalpressen (Gefle Dagblad 2016-09-19),  
lokalradion (2016-09-21) och med en intervju 
i Biblioteksbladet (BBL 2016:7).

Nu, efter projekttidens slut, fortsätter vi 
med att presentera projektet på Skolportens 
konferens Skolbibliotek 2017 i Göteborg 
i mars, med föreläsningar i Västra Göta-
land-regionen i april vid fyra olika tillfällen 
och med deltagande i panelsamtal om det 
mångspråkiga skolbiblioteket under  
Biblioteksdagarna i Växjö i maj.

Gävle i mars 2017

Sara Gagge, Polhemsskolans bibliotek
Diana Hedin, Borgarskolans bibliotek
Brita Sjögren, Vasaskolans bibliotek

Sara Gagge, Brita Sjögren och Diana Hedin på 
Bokmässan, 2016. (Foto: Charlotte Goobar)
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BILAGA 1  
SPRÅKSTATISTIK FÖR DE TRE GYMNASIESKOLORNA UNDER PROJEKTTIDEN

SPRÅKSTATISTIK 2015–2016

1. Arabiska

2. Somaliska

3. Dari

4. Persiska

5. Kurdiska

6. Tigrinja

7. Engelska 

8. Thai

9. Spanska

10. Franska

11. Turkiska

12. Ryska

13. Tyska – Vietnamesiska – Norska

14. Finska

15. Grekiska – Serbiska – Kinesiska – Pashto 

Enstaka 
elever

Filippinska – Kurundi – Lao – Nepalesiska – Portugisiska – Woolof - Albanska – Armeniska – 
Azari – Estländska – Finlandssvenska – Georgiska – Holländska – Kikongo – Lingala –  
Mandala- Polska – Romani – Rumänska – Saho – Sango – SisWati – Swahili – Tagalog –  
Tjeckiska – Tjetjenska – Ukrainska – Ungerska – Urdu - Armeniska – Burmesiska – Danska – 
Edo – Karen – Kinyarwanda – Madinka – Marockanska – Moldaviska – Uiguriska
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Kungliga biblioteket
Besöksadress: Humlegården
Box 5039, 102 41 Stockholm
Telefon: 010-709 30 00
E-post: kungl.biblioteket@kb.se
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