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Inspel till arbetet med nationell biblioteksstrategi
från skolbiblioteksgruppen.com
I skollagen behandlas skolbibliotek under lokaler. Det saknas stöd och riktlinjer för
arkitekter, lokalsamordnare, rektorer och skolbibliotekarier att planera framtidens
skolbibliotek som bygger på internationell beprövad erfarenhet och forskning.
Avsaknaden av byggnormer och riktlinjer avseende skolbiblioteksutformning samt ett
ökande behov i samband med ny- och ombyggnation samt anpassning av befintliga lokaler att
leva upp till de nya kraven från Skolinspektion och reviderade läroplanen fr o m hösten 2018.
Vi rekommenderar att Nationella biblioteksstrategin säkerställs genom:
Att Sveriges kommuner och landsting tar med skolbibliotek när de går vidare efter att de
slagit fast i förstudien april 2018: ”Skollokalernas betydelse för lärande EN ÖVERSIKT
ÖVER FORSKNING OCH UTVECKLINGS-PROJEKT” att i Sverige finns det ingen samlad
forskning om skolbyggande och skolans funktion som lärmiljö efter 2008. Inget universitet
eller högskola har en tydlig gruppering, som intresserar sig för skolans fysiska miljö. En och
annan forskare har tagit upp skolmiljön i sina avhandlingar och projekt, men det är mestadels
enskilda satsningar. se: https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-4946.pdf?issuusl=ignore
Att i Boverkets uppdrag, efter Riksdagen beslut 2018-05-24, tar med skolbibliotek vid
införandet av nya nationella mål för arkitektur-, form- och designpolitiken. I Propositionen
punkt 7.4 framgår att Boverket bör ges i uppdrag att ta fram en ny vägledning för kommuner
och andra huvudmän för kvalitativ, tillgänglig och hållbar gestaltning av skolors och
förskolors fysiska miljö, såväl inomhus som utomhus. I arbetet bör kunskaper och
erfarenheter från Statens centrum för arkitektur och design, Riksantikvarieämbetet, Statens
konstråd, Statens skolverk, Folkhälsomyndigheten, Barnombudsmannen, Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor och andra berörda aktörer inhämtas. se:
https://data.riksdagen.se/fil/9E6520B4-42ED-4C3D-9A39-75CBE74363FF
Vi som gjort detta inspel ingår i Skolbiblioteksgruppen.com, som består av fyra pensionerade
erfarna skolbiblioteksutvecklare. Vi arbetar självständigt och/eller tillsammans med uppdrag
om uppbyggnad och utveckling av skolbibliotek så de passar skolor.
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