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Interpellation till 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande AnneMarie Grennhag 
 

Om skolbiblioteken i grundskolan 

Kulturrådet genomförde i slutet av 2008 en totalundersökning av skolbiblioteken vid landets 6 
078 grundskole- och gymnasieenheter, inklusive s k friskolor. Undersökningen var en uppföljning 
av en kartläggning 2002. Undersökningen sammanfattades på följande sätt: "Med stora förbehåll 
för osäkerhet i jämförelse med 2002 års undersökning kan man konstatera att andelen skolor med 
någon form av biblioteksverksamhet förefaller ha minskat och att den genomsnittliga 
bemanningen vid skolbiblioteken inte förefaller ha ökat."  
 
Vi fick veta att en tredjedel av landets skolor saknade skolbibliotek. Drygt 13 %, 250 00 elever, har 
inte tillgång till vare sig bibliotek eller boksamling på sin skola. En synnerligen dyster rapport… 
För närvarande genomför Kungliga biblioteket en skolbiblioteksenkät som ska publiceras inom 
kort. På KB:s hemsida kan vi läsa: ”Preliminära resultat visar att en av fem skolenheter helt saknar 
tillgång till skolbibliotek. En av fyra skolenheter har tillgång till skolbibliotek som är bemannat 
minst 20 timmar per vecka. Det står dock helt klart att många skolenheter inte har den tillgång till 
skolbibliotek som de borde ha enligt den nya skollagen som trädde i kraft förra året”.  
 
”Eleverna kan inte vänta längre”, säger Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg. ”En bra 
skolbiblioteksverksamhet erbjuder möjligheter läsupplevelser, läsförståelse, källkritik och 
informationssökning. Utan dessa färdigheter klarar man sig inte i vårt informationssamhälle”. 
2009 ställde undertecknad följande frågor till dåvarande barn- och utbildningsnämndens 
ordförande: 
 
1. Vilka grundskolor i vår kommun saknar skolbibliotek? Av vilka skäl? 
2. Av de skolor som har sådana: ungefär hur stora, mätt i antal volymer, är dessa? 
3. Är skolbiblioteken bemannade? Om så är fallet, i vilken utsträckning? 
4. Vilka skolor har bokrum/boksamling? Ungefär hur stora, mätt i antal volymer, är dessa? 
5. Enligt Kulturrådet "förefaller" biblioteksverksamheten ha minskat sedan 2002. Gäller detta även 
i vår kommun? 
6. Anser du att biblioteksverksamheten vid de kommunala skolorna i vår kommun är bra? 
7. Anser du att biblioteksverksamheten vid de s k fristående skolorna i vår kommun är bra? 
8. Hur ämnar du arbeta med frågan om skolbiblioteken framöver?  
 
Tre år senare finns det skäl att åter lyfta frågan om biblioteksverksamheten i gymnasieskolorna i 
Jönköping och jag vill därför ställa följande frågor AnnMarie Grennhag : 
 
Hur är situationen rörande skolbiblioteken i Jönköping 2012 i förhållande till 2009?  
 
Har skolförvaltningen en utarbetad strategi rörande skolbiblioteken?  
 
Har de enskilda grundskolorna utarbetade strategier rörande sina skolbibliotek?  
 
 
Jerry Hansson 
Vänsterpartiet 
 
 

 


