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Skolbibliotek
 Skolbiblioteken är en del av det allmänna biblioteksväsendet.
 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Detta regleras i skollagen och
bibliotekslagen.
 Kravet på att elever ska ha tillgång till skolbibliotek gäller för såväl offentliga som
fristående skolor.

Eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek
Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till
skolbibliotek. Till skillnad från tidigare gäller kravet på att elever ska
ha tillgång till skolbibliotek nu för fler skolformer samt såväl för
offentliga som fristående skolor.
Av förarbetena framgår att skolbiblioteken spelar en viktig roll för att
stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt för att
tillgodose deras behov av material för utbildningen.

Ändamål med skolbibliotek
Skolbiblioteken är en del av det allmänna biblioteksväsendet.
Det finns därför bestämmelser i bibliotekslagen som omfattar
skolbibliotek. Där framgår att bibliotek ska verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Vidare framgår att
litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning,
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt ska
främjas.
I skollagen finns ingen definition av begreppet skolbibliotek, men i

förarbetena till lagen förklaras att man vanligtvis brukar avse ”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.”
Skolinspektionen har förtydligat att skolbibliotekets innehåll ska vara
anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och
stimulera till läsning.
Det finns inget angivet i skollagen eller dess förarbeten om
skolbibliotekets personal. Inte heller bibliotekslagen innehåller några
bestämmelser som ställer krav på att det ska finnas en
skolbibliotekarie.

Prioriterade grupper
Av bibliotekslagen framgår att biblioteken ska ägna särskild
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. Bland annat
genom att erbjuda litteratur utifrån deras olika behov och
förutsättningar. De ska även erbjudas tekniska hjälpmedel för att de
ska kunna ta del av informationen. Vidare ska särskild
uppmärksamhet ägnas åt de nationella minoriteterna och personer
som har annat modersmål än svenska. Biblioteken kan göra det bland
annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken
och andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska samt
lättläst svenska.

Vad som avses med ”tillgång till” skolbibliotek
Enligt förarbetena till skollagen måste tillgången till skolbibliotek
kunna anordnas på olika sätt beroende på de lokala förhållandena vid
varje skola. Som exempel anges att en liten skola i glesbygd eller en
nystartad skola med få elever kan ha helt andra förutsättningar och
behov av lösningar än en storstadsskola. Det är skolans huvudman
som avgör hur elevernas tillgång till skolbibliotek ska lösas.
Anordnandet av skolbibliotek kan alltså se olika ut utifrån varje
skolas eller elevernas olika behov och förutsättningar. Organisationen
av skolbiblioteksverksamheten ska med andra ord vara flexibel. Den
måste dock organiseras så att eleverna får tillgång till skolbibliotek på
det sätt som avses i skollagen.
Skolinspektionen har avgjort att eleverna ska ha tillgång till ett
skolbibliotek som antingen finns i skolenhetens egna lokaler eller på
rimligt avstånd från skolan. Det kan röra sig om att en skola och ett
folkbibliotek med lokaler i direkt anslutning till varandra har ett
samarbete som innebär att alla krav på ett skolbiblioteks funktion är
uppfyllda. Det ska vara möjligt för eleverna att kontinuerligt kunna
använda biblioteket som en del av undervisningen.
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I några tillsynsbeslut konstaterar Skolinspektionen att det krävs ett
organiserat samarbete mellan en skola och ett kommunalt bibliotek
för att kravet på tillgång till skolbibliotek ska anses vara uppfyllt. Det
räcker inte att skolan och eleverna vid behov besöker till exempel ett
folkbibliotek i samma kommun.

Ansvaret för elevernas tillgång till skolbibliotek
Det är huvudmannen som ansvarar för att utbildningen anordnas så
att eleverna har tillgång till skolbibliotek. Även rektorn har dock ett
ansvar för detta. Av läroplanerna för förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, specialskola, sameskolan samt fritidshemmet framgår
att rektorn har ett särskilt ansvar för skolans arbetsmiljö. Den ska
”utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av
god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla
kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.” Enligt
läroplanen för gymnasieskolan har rektorn ett särskilt ansvar för att
”utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och
utveckla kunskaper, får tillgång till handledning och läromedel av god
kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a.
bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel.”

Aktuella bestämmelser och förarbeten
Det här materialet grundar sig på bestämmelserna i skollagen
(2010:800), förarbetet Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och
trygghet, prop. 2009/2010:165 och läroplanerna för de olika
skolformerna.
Bestämmelsen om skolbibliotek: 2 kap. 36 § skollagen
Bibliotekslagens hänvisning till skollagen: 10 § bibliotekslagen
(2013:801)
Bibliotekslagen om ändamål och prioriterade grupper: 1, 2, 4 och
5 §§ bibliotekslagen
Rektors ansvar: Avsnitt 2.8 i förordningen (SKOLFS 2010:37) om
läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet,
förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan,
förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall, förordningen
(SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan, förskoleklassen
och fritidshemmet i vissa fall samt avsnitt 2.6 förordningen (SKOLFS
2011:144) om läroplan för gymnasieskolan.
Skolinspektionens tillsynsbeslut (dnr 43-2011:2169,
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43-2011:4880, 44-2011:3533, 44-2011:3546, 44-2011:3549 och 442011:3552).
Läs mer på www.skolverket.se
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