
 

Skolbibliotek 
I budgetpropositionen för 2016 finns en satsning på personalförstärkningar vid skolbiblioteken. Det är enligt 
min mening en viktig och bra satsning, men den är långt ifrån tillräcklig, särskilt inte för alla de elever som 
inte har tillgång till bibliotek på sina skolor och därmed sannolikt inte berörts alls av satsningen. 
Jag anser att skolbiblioteket ska vara en integrerad del av skolan och att alla skolor ska ha skolbibliotek. 
Även om omfattningen av dessa bibliotek kan variera så ska det inte räcka med biblioteksbussar eller 
stadsbibliotek. Dessa ska i stället ses som kompletterande verksamheter till det integrerade skolbiblioteket. 
Skolbiblioteket ska ge eleverna tillgång till ett rikt utbud av medier, och av såväl skön- som facklitteratur. Ett 
bibliotek där välutbildad bibliotekspersonal samarbetar med den pedagogiska personalen kan enligt min 
mening locka fram och tillfredsställa barnens och ungdomarnas läslust, nyfikenhet och forskarintresse samt 
även hjälpa dem att orientera sig bland nya medier och i flödet av information på nätet. Regeringen bör 
därför återkomma med ett förslag som innebär att skolelevernas rätt till skolbibliotek stärks. 
 
Läromedel och undervisningsmetoder 
Jag anser att regeringen ska låta utreda ett inrättande av en kvalitetsmärkning av läromedel som är 
utformade i enlighet med läroplanernas värdegrund. De värden som skolan ska förmedla är människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 
män samt solidaritet med svaga och utsatta. Undervisningen ska dessutom vara saklig och allsidig. Dock 
förmedlar de läromedel som används i skolan ofta något helt annat. När skolans läroböcker har granskats 
har man funnit att de genomsyras av en manlig, heterosexuell norm. Därtill lyfts funktionsnedsättning fram 
som en problematisk avvikelse, och flera av de nationella minoriteterna behandlas sällan eller aldrig. 
Jag anser att det kritiska tänkandet och granskandet måste få större tyngd i undervisningen redan tidigt i 
grundskolan, och skolorna måste därför ta ett större ansvar när det gäller inköp och inventering av 
läroböcker. Ansvaret för att undervisningen utformas i enlighet med läroplanernas värdegrund ligger på 
huvudmännen, rektorerna och lärarna. Huvudmännen har ett viktigt ansvar att skapa rimliga förutsättningar 
att värdera de läroböcker som ska användas i undervisningen. 
Att inrätta en kvalitetsmärkning av läromedel som är utformad i enlighet med läroplanernas värdegrund 
anser jag skulle underlätta för skolorna vid inköp av läromedel och även sätta press på läromedelsförlagen 
att tänka igenom vad de publicerar. 
 
Kränkande behandling 
Skolan är en av de vanligaste platserna för unga tjejer att utsättas för sexuella trakasserier. För mig är det 
oacceptabelt att sexuella trakasserier blivit en del av vardagen för många unga. Jag anser därför att 
regeringen bör ta fram ett stödmaterial till skolorna specifikt för att motverka förekomsten av sexuella 
trakasserier. 
 
Konfessionella inslag i skola 
I valfriheten ingår att varje individ själv har rätt att välja livsåskådning och utöva den. Jag anser därför att 
religiös eller annan ideologisk påverkan inte ska förekomma i skolan, oavsett om det handlar om 
obligatoriska eller frivilliga inslag i utbildningen. Det bör därför utredas hur alla skolor kan bli 
konfessionsfria. 
Vidare anser jag att det bör tillsättas en utredning om vilka åtgärder som krävs för att alla skolor ska 
garantera alla elevers rätt till religionsfrihet i enlighet med barnkonventionen. Trots att Sverige skrivit under 
barnkonventionen larmar elever om hur deras rätt att utöva sin religion förhindras och försvåras på en del 
skolor. Om alla elever ska kunna gå i en gemensam skola, trots familjernas olika sociala ställning eller 
värderingar, så bygger det på en bred överenskommelse i samhället för att gynna alla elevers 
kunskapsutveckling. På så sätt kan skolan bli verkligt gemensam för hela samhället och skapa långsiktig 
demokratisk utveckling. Alla föräldrar måste med förtroende kunna lämna sina barn till skolan. För att det 
ska vara möjligt måste skolan bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och avstå från att tvinga på 
eleverna åsikter eller andra livsval. Däremot ska skolan erbjuda eleverna information och utbildning om de 
olika alternativ som står till buds. 
 
Jämställdhet och könsuppdelad undervisning 
Jag anser att skolor behöver få stöd i hur de ska göra skolorna tryggare för unga transpersoner, i hur de 
ska tänka kring könade skoltoaletter eller omklädningsrum, och i fråga om könsnormer och kunskap om att 
ha elever som genomgår könsbekräftande vård. Jag menar att det måste till mer förebyggande arbete i 
dessa frågor, bl.a. bör det tas fram ett stödmaterial för att skolans personal ska kunna möta transpersoner i 
skolan. 
 


