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Koha på Lunds Montessorigrundskola  
– ett litet lokalt initiativ 
 
Dagens presentation görs med utgångspunkt från mina reflektioner som mamma och 
medlem i föräldrarnas biblioteksgrupp på Lunds Montessorigrundskola i Lund. 
 
Jag ser det som en del i min personliga utveckling att skickar in paper till Mötesplats 
inför framtiden.  
 
Målsättningen med den här presentationen är att lyfta frågor kring hur man använder 
opern source o det civila samhället speciellt vad som händer när en föräldragrupp 
arbetar frivilligt med open source för att bygga upp ett skolbibliotek. 
 
Lund Montessorigrundskola  
Verksamheten vid Lunds Montessorigrundskola (LMG) startade i augusti 1990 med en 
klass 7-8-9-åringar. Två år senare tillkom mellan- stadieklasser och 1995 ett 
högstadium. Idag har skolan knappt 200 elever i åldrarna 6 till 16 år. 
 
LMG är en friskola. Den drivs som en ideell förening av elevernas föräldrar. 
Föreningsstämman väljer varje år en styrelse med ansvar för skolans verksamhet. Som 
alla friskolor står LMG under Skolverkets tillsyn.  
LMG drivs enligt Montessoripedagogiken, vilket bland annat innebär att eleverna 
planerar, väljer sysselsättning och ägnar sig åt vald uppgift så länge de önskar. Arbetet 
följer en Montessoriläroplan, som utgår från Skolverkets läroplan. 
 
Lunds Montessorigrundskola är ett föräldrakooperativ. Föräldrarna skall därför aktivt 
delta i skolans löpande verksamhet ingå i någon av föreningens arbetsgrupper. 
Föräldrarnas biblioteksgrupp är en sådan arbetsgrupp. Det finns mer att läsa om skolan 
på hemsidan http://www.lmg.se/ . 
 
Sedan hösten 2005 har jag och några andra föräldrar i biblitoeksgruppen lagt in våra 
barns biblioteksbestånd i ett system som är Open Source och heter Koha. Det används 
av skolbibliotek på bla. nya Zeeland men även i USA och Frankrike. Vårt uppdrag var i 
första hand att lägga in beståndet i katalogen vilket innebär att vi i praktiken hämtar 
posten från Libris och exporterar den till vår egen katalog. Vi gör inga justeringar. 
Beståndet är väldigt begränsat ca 100 hyllmeter. 
 
I dag är det lilla beståndet inlagt och vårt nästa steg är att få igång en fungerande 
cirkulation. Vi har även haft som tanke på att låta barnen vara delaktig i 
översättningsarbetet av Koha. I nuläget har vi ingen cirkulation igång även om det finns 
full funktionalitet för det men lärarna är ännu inte övertygande. Vår IT-förälder som har 
tankat ner programmet och installerat säger att det inte är några problem att lägga ut 
katalogen som en OPAC på skolans hemsida och det står nu högst på vår önskelista. Vi 
vill också utveckla med ett mer användarvänligt gränssnitt ut mot eleverna. Det löpande 
teknikunderhåller sköter gympaläraren. 
 
Organisationen kring inköp av böcker sker i samspel med eleverna men även inläggning 
av nyinköpta böcker som förutom föräldragruppen skött utförs nu av elever och lärare 
från biblioteksgruppen. 
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När det gäller föräldrarnas biblioteksgrupp har vi ett nära samarbete med lärarnas 
biblioteksgrupp bestående av representanter från alla stadier F-9, de andra 
arbetsgrupperna (på en Montessoriskola ingår föräldrarna ett avtal om 
föräldradeltagande) och blivit uppmärksamma i styrelsen och presenterat vårt arbete. 
Där föddes idén om läsfrämjande för pappor med pojkar som vi ska arbeta vidare med. 
 
Koha - http://www.koha.org/ 
Jag arbetar som bibliotekskonsulent i Skåne. Under de senaste åren har jag många 
gånger stött på en stigande irritation över de dyra bibliotekssystemen hos 
bibliotekschefer och medarbetare på de skånska kommunbiblioteken.  Men jag har inte 
upplevt att någon riktigt våga tänka tanken att gå över till open source software (OSS). 
Det kan bero på att man är styrd av kommunens it-struktur som ofta fungerar med 
Mikrosoft och inte Linux. 
 
Jag tycker att det är spännande att se hur ett litet lokalt open source initiativ från några 
mammor och pappor har kommit att bli ett ev. alternativ för större bibliotek. Lunds UB 
har Koha som ett av sina tre alternativa lösningar när de nu tänker byta system (de har 
nu valt ett annat alternativ). Och när det gäller lokala lösningar av Libris så krävs det en 
bibliotekskatalog i botten och den skulle kunna vara en gratis Koha lösning. 
 
Det är också intressant hur fritid och yrkesliv vävs samman i det här initiativet. Och nu 
är det fler som är intresserade av att prova Teknikhuset i Umeå mfl.. Och Lunds UB ser 
Koha och Open Source som en av tre framkomliga vägar vid för en ny 
bibliotekskatalog. 
 
Cilvila samhället 
Frågan är om man kan benämna föräldrarnas biblioteksgrupp som en del av 
civilsamhället.  
 
I SOU 1999:84 Civilsamhället kan man läsa att Eva Jeppsson Grassman och Lars 
Svedberg 1992 och 1998 tagit reda på vad medborgare gör för varandra. Det visade sig 
då att det sociala kapitalet inte höll på att minska. Framför allt stod kvinnorna för 
ökningen och högutbildade mer än andra. Detta stämmer väl in på föräldrarnas 
biblioteksgrupp.  
 
Reflektion 
Det finns energi i det här projektet dels på grund av samarbetet mellan de aktiva 
föräldrarna med annan olika bakgrund men med samma fokus som gällande 
skolbiblioteket.  
 
Dels handlar det säkert om att det är småskaligt nära till beslut och att det faktiskt fanns 
en frivillig grupp villig att genomföra arbetet tid som saknades på skolan. 
Föräldragruppen har fått ett stort mått av självtyre, egen nyckel till skolan, vi fick gallra 
med eget huvud och komma med inköpsförslag mm. Nu efter tre år ska vi göra en 
gemensam handlingsplan som definierar vad föräldrar och lärare ska utföra. 
 
I Dorte Skot-Hansens artikel ”Folkebiblitoteket i civilsamfundet-civilsamfundet i 
folkebibliotek” ur Det siviliserte informasjonssamfunn resonerar Dorte om 
folkbibliotekets roll mellan stat, marknad och civilsamhälle. Med utgångspunkt från 
Giddens The Third Way (1998:79) som menar att det inte finns några tydliga gränser 
mellan fasta gränser mellan stat och civlsamhälle vilket kan skapa positiva 
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synergieffekter. Det är något jag hoppas ska hända i möte mellan Lunds stadsbibliotek 
som satsat stort på utbildade skolbibliotekarier och genom upphandling av 
bibliotekssystemet Freelib. Det är två olika sätt att lösa ett problem på och man borde 
kunna lära av varandra. 
 
Vinsten med det här ser jag i den delaktighet som biblioteksarbetet lockat både hos 
föräldrar, lärare och elever genom det här projektet genom att använda frivilligkraft och 
ett bibliotekssystem som är kostnadseffektivt och med en öppen programvara möjlig att 
forma efter skolans behov. 


