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Svar på interpellation om skolbibliotek 
 
Sandra Rudeberg (S) har till har till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 
oktober lämnat in en interpellation angående Barn- och ungdomsnämndens arbete 
med skolbibliotek.  
 
I skollagen finns det precis som det noteras i interpellationen en bestämmelse om 
skolbibliotek. Den finns i Skollagens kapitel två som handlar om; Huvudmän och 
ansvarsfördelning. Följande paragrafer reglerar lokaler och utrustning och tillgång till 
skolbibliotek.  
 
35 §   För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att 
syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. 
 
36 §   Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 
 
(Skollagen, Kap 2, § 35, §36) 
 
I förarbetena till Skollagen sägs bland annat; ”med skolbibliotek brukar vanligen 
avses en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till 
elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet 
med uppgift att stödja elevernas lärande, se prop. 2009/10:165 s.284. Tillgången till 
skolbibliotek kan ordnas på olika sätt beroende på de lokala förhållandena” 
I interpellationen hänvisas till information från Skolinspektionen kring hur 
bestämmelserna bör tolkas. I interpellationen ställs tre frågor, frågorna besvaras i tur 
och ordning.  
 
Hur klarar skolorna i Vallentuna Skolinspektionens krav på skolbibliotek idag?  
I den allmänna tillsynen som Skolinspektionen genomförde av Vallentuna kommun 
som huvudman 2018 framkom i beslutet, 2018-06-08, inga brister vad gäller hur 
skolorna uppfyller skollagens bestämmelser om skolbibliotek. I samband med 
tillsynen av Bällstabergsskolan samma år fick Vallentuna kommun ett föreläggande 
att vidta åtgärder för att ” Se till att skolbiblioteket används som en del i 
undervisningen för att stödja elevernas lärande och kunskapsutveckling”. Åtgärder 
redovisades i enlighet med föreläggandet och i och med detta bedömdes 
huvudmannen att uppfylla författningens krav.  
(Skolinspektionen, 2018, Dnr 43–2017:8826)  
 
I det systematiska kvalitetsarbetet som huvudmannen för Vallentunas förskolor, 
grundskolor och grundsärskola ansvarar för görs en kontinuerligt granskningar av 
hur skolorna uppfyller författningarnas krav. Jag anser därför att Vallentunas skolor 
uppfyller de lagkrav som ställs på skolorna.    
 



VALLENTUNA KOMMUN SID 2/4 
  
  

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  

186 86 VALLENTUNA 
BESÖK: TUNA TORG 1 
TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 850 88 

KOMMUN@VALLENTUNA.SE 
WWW.VALLENTUNA.SE 

 
 
 

 

 

Är det din uppfattning att Skolinspektionens minimikrav räcker för att 
skolbiblioteken ska kunna främja bokläsande och därmed förstärkt läsförmåga 
bland elever i skolan? 
Skolinspektionen gjorde 2018 en tematisk kvalitetsgranskning av skolbiblioteken som 
publicerades i rapporten ”Skolbiblioteket som pedagogisk resurs”. I rapporten 
konstateras att många elever saknar tillgång till skolbibliotek i skolans egna lokaler 
eller i ett näraliggande bibliotek.  Det framkommer också att rektor inte har 
tillräckliga förutsättningar för verksamheten, att resurserna är begränsade samt att 
skolbibliotekarie saknas eller har otillräcklig kompetens. Skolinspektionen tar också 
upp att skolbiblioteket inte är tillräckligt synliggjort som pedagogisk resurs och att det 
finns brister i samarbetet mellan skolbibliotekarier och lärare. Detta skapar risk att 
eleverna inte får tillgång till texter, litteratur och databaser som också påverkar 
elevernas digitala och källkritiska kompetens.  (Skolinspektionen, 2018) 
 
Precis som Skolinspektionen framhåller i rapporten så finns det forskning som tydligt 
visar att skolbibliotek kan bidra till elevers lärande och språkutveckling. 
Skolbiblioteken i Vallentunas skolor kan utvecklas till att bli ännu mer av en 
pedagogisk resurs. Ett pågående kvalitetshöjande arbete bedrivs inom Vallentunas 
förskolor och skolor kring hur skolbibliotek ska organiseras och hur dessa kan stödja 
elevernas lärande och kunskapsutveckling.  
 
Exempel på hur detta arbete är Rosendalsskolan som har ett tätt samarbete med det 
näraliggande kommunbiblioteket, klasser går till biblioteket för att låna böcker och 
för gemensamma boksamtal med bibliotekarie. Litteraturbeståndet på skolan ses 
kontinuerligt över och lärare skapar tillgängliga ”boklådor” i klassrummen med hjälp 
av litteratur från skolans bibliotek.  Biblioteket på skolan är öppet för eleverna under 
skoldagen och används som en resurs i undervisningen. Detta innebär att biblioteket 
synliggörs för eleverna, detta nämns även av Skolinspektionen som en viktig 
kvalitetsaspekt. (Skolinspektionen 2018). Skolan arbetar för att höja nivån och 
konkreta förslag finns som att varje skola ska ha ett digitalt bibliotekssystem som 
länkar till kommunbiblioteket.  Skolan nämner också att en bibliotekarie på minst 20 
% på skolan skulle vara önskvärt för att ha hand om biblioteket, och kunna ha bokprat 
med eleverna. 
 
Hagaskolan har en biblioteksansvarig lärare på deltid som tar emot grupper av elever 
på biblioteket med syfte att främja ökad läslust. Vidare jobbar alla lärare med att 
stimulera till mer läsande, framförallt lärare i svenska men även i andra ämnen. 
Skolan har några utvecklingstankar som bland annat handlar om att skapa ökad 
delaktighet från elever i alla stadier i uppbyggnaden av bokbeståndet. Ett annat 
förslag är att skapa en referensgrupp för biblioteket med elever och personal. En 
övergripande tanke som skolan har är att skapa ett ”skolbibliotek för alla”. Att 
alla ska kunna se sig som representerade i skolbibliotekets bestånd, olika 
kulturer, kön/sexualitet/hbtq, facklitteratur/skönlitteratur, 
modersmål/minoritetsspråk. Att utveckla skolbibliotek utifrån värdegrundsperspektiv 
är i enlighet med de slutsatser som Skolinspektionen lyfter fram i sin rapport. 
(Skolinspektionen, 2018).  
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I förskolan pågår arbete kring språkutvecklande arbetssätt. Alla förskolor har fått 
bokgåvor enligt ett regeringsbeslut, dessa har på flera förskolor utgjort grunden för att 
skapa ett eget bibliotek. I läroplanen för förskolan finns högläsning med samt att barn 
ska komma i kontakt med olika typer av texter. Ett gemensamt uppsatt mål, för både 
kommunala och enskilda förskolor i kommunen, är att det ska finnas läsplatser med 
tillgängliga böcker på alla avdelningar i varje förskola. Förskolor och skolor har 
tillgång till ”Ugglo” som är ett digitalt bibliotek där böcker är inlästa på svenska samt 
ett 50-tal andra språk, detta kompletterar övriga böcker som barnen i förskolan och 
eleverna har tillgång till.   
 
Svaret på frågan blir därmed att Vallentunas skolor uppfyller minimikraven samtidigt 
som det pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att skolbiblioteken ännu mer ska 
vara en pedagogisk resurs i syfte att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling och i sitt lärande. Arbete för att främja språkutveckling och öka 
barn och elevers lust att läsa är ett arbete som involverar såväl skolbibliotek som 
undervisningen som helhet. Jag ser också att frågan om skolbibliotek har stöd av 
skolornas ledningar.  
 
Hur ser du på möjligheterna att samtliga skolbibliotek i Vallentuna skulle kunna 
uppfylla KB:s definition på att biblioteket är en pedagogisk resurs? 
I interpellationen hänvisas till Kungliga biblioteket, KB:s, definition av vad ett 
Skolbibliotek ska innehålla; det ska ligga i skolans lokaler, vara bemannat i minst 20 
timmar samt ha minst 1000 medier.  
 
Definitionen kan vara svår att tillämpa på samtliga skolor på grund av storlek och 
kompetens och bör därför ses som ett gott exempel snarare än ett krav som ska 
uppfyllas.  I förarbetena till Skollagen finns dessutom med att tillgången till 
skolbibliotek kan ordnas på olika sätt beroende på de lokala förhållandena.  
Skolinspektionen lyfter fram några framgångsfaktorer i rapporten ”Skolbibliotek som 
pedagogisk resurs”.  Det handlar om att skolbibliotek ingår i skolans kvalitetsarbete 
samt att verksamheten utvärderas i relation till hur eleverna når målen för 
utbildningen. En annan viktig faktor är att lärare och skolbibliotekarie får gemensam 
kompetensutveckling i form av exempelvis deltagande i ”Läslyftet”. Att 
skolbibliotekarien arbetar direkt med eleverna exempelvis i undervisningssituationer 
när de tränar retorik, inför nationella prov samt källkritik.  
 
Med detta anser jag interpellationen besvarad.  
 
Vallentuna 2020-10-29 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Skog (M) 
Ordförande Barn- och ungdomsnämnden 
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Källor:  
Svensk författningssamling, Skollagen, 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 
Skolinspektionen, Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vallentuna 
kommun 
2018-06-08 Dnr 43-2017: 5942 
 
Skolinspektionen, Beslut för förskoleklass och grundskola  
efter tillsyn i Bällstabergsskolan i Vallentuna kommun 2018-06-05 samt 2018-11-21 
Dnr 43-2017: 8826 
 
Skolinspektionen rapport, 2018,  ”Skolbiblioteket som pedagogisk resurs” 
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-
statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2018/skolbiblioteket-som-
pedagogisk-resurs/ 
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