Titel – ALL VÄRLDENS SPRÅK
Initiativtagare – Mottagningsenheten för nyanlända elever (BoU förvaltningen/Karlstad kommun)
Kort beskrivning – Vi vill ge alla nyanlända elever och vårdnadshavare i Karlstads kommun
information om stadsbibliotekets verksamhet och resurser samt erbjuda tolkade biblioteksvisningar i
samarbete med stadsbibliotekets personal.

Motiv/behov – Projektet behövs för att nyanlända elever från olika delar av världen ska ta steget att
besöka biblioteket så snar t som möjligt efter att de flyttat till Karlstad. PÅ så vis vill vi öka
medvetenheten om att bibliotek i Sverige är till för alla samt att biblioteket ger en god tillgång till språk,
läsning och kunskap om världens språk.

Målgrupper – Primärt nyanlända elever, men även deras syskon och vårdnadshavare.
Genomförande – Under hösten -19 görs ett urval av information om bibliotekets verksamhet. F ro m
dec informeras alla familjer löpande. Informationen ges i första hand muntligt med hjälp av tolk, men
kompletteras skriftligt.
F r om våren -20 erbjuds visningar av stadsbiblioteket två gånger varje termin. Visningarna genomförs i
samarbete med en bibliotekarie. Vi bjuder in till dessa träffar och ordnar tolk. Visningarnas innehåll kan
varieras, men kan till exempel vara rundvandring i bibliotekets lokaler, information om lånesystemet,
samt information om böcker, tidningar och digitala resurser på olika språk. Efter visningarna görs
utvärderingar, som kan ligga till grund för kommande visningar. I samband med höstterminens start i
augusti 2020 ses urvalet av information som ges i möten med nyanlända familjer över och revideras vid
behov. Två biblioteksvisningar genomförs under höstterminen. Genom kontinuerliga utvärderingar av
den information som ges till elever och vårdnadshavare samt utvärderingar av biblioteksvisningarna tas
resultateten tillvara och ligger till grund för den fortsatta planeringen. Behövs fler träffar? Behövs annan
typ av information? Har målgruppen önskemål som vi inte förutsett? Projektet är inte begränsat av
Tvärdragsårets avslut.

Önskat resultat
Genom projektet vill vi på kort sikt bidra till att fler nyanlända elever besöker biblioteket som nyblivna
Karlstadbor. En elevs alla språkliga resurser är värdefulla och på biblioteket erbjuds möjligheter att
utveckla och fördjupa så väl modersmål som svenska. Sett ut ett större perspektiv kan en tidig
introduktion till biblioteket vara ett viktigt steg till att känna delaktighet i det för eleven och familjen nya
samhället. Vi tror att projektet på lång sikt gynnar elevers lärande och bidrar till att fler nyanlända
elever lämnar grundskolan med fullständiga betyg.

För att avsluta grundskolan med fullständiga betyg behöver eleverna tillgång till ett rikt språk, vilket
också är framskrivet som ett övergripande mål i grundskolans läroplan: ”Språk, lärande och
identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska
varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga
förmåga.” (Skolverket, 2018, s. 7)

