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Inledning

Västbergaskolans skolbibliotek är en del av en F-9 friskola som ska vara attraktiv för elever,

föräldrar och medarbetare. Forskning visar att välfungerande skolbibliotek med kvalificerad

fackutbildad och motiverad personal kan skapa kapabla och entusiastiska läsare och

informationskompetenta elever och det är en avgörande faktor för att skolbiblioteket ska

kunna uppfylla sitt uppdrag. I Västbergaskolans skolbibliotek arbetar en utbildad och

erfaren skolbibliotekarie.

Vår verksamhetsidé innebär att eleverna ska känna sig sedda, må bra och erbjudas en god

undervisning av hög kvalitet. Under sin tid på Västbergaskolan ska varje elev nå så långt

som möjligt i sin sociala utveckling och kunskapsutveckling. Skolbiblioteket bidrar till att

förverkliga detta. I skolor med utbildade bibliotekarier läser eleverna mer inte endast i

samband med skolarbete utan också på fritiden. Dessutom kan man se att skolbiblioteken är

särskilt effektiva i att höja lågpresterande elevers resultat. Av verksamhetsidén framgår att

alla lärare på skolan ska har ett inkluderande arbetssätt, att lärarna ska arbeta med extra

anpassningar och använda språkutvecklande metoder i klassrummet. Skolbibliotekarien

fungerar som en form av lärverktyg och resurs i skolans och lärarnas arbete dels genom

samarbete med lärare och i dels genom den egna skolbiblioteksverksamheten.

Skolans kompensatoriska uppdrag att utjämna skillnader till exempel när det gäller

socioekonomisk bakgrund innebär att skolan ska arbeta aktivt för att öka likvärdigheten. Vi

ser att ett bra samarbete mellan läraren och skolbibliotekarien har god effekt på elevernas

lärande. Det är ett led i att öka likvärdigheten och stärka kvaliteten i elevernas utbildning.

Skolbiblioteksplanens syfte

Västbergaskolans skolbiblioteksplan ska beskriva samverkan mellan undervisning och

skolbibliotek. Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra skolbibliotekets uppdrag utifrån

skollagen och andra styrdokument. Uppföljningen av skolbiblioteksplanen sker i det

ordinarie planerings- och uppföljningsarbetet.



Skolbibliotekets mål

Skolbiblioteket ska vara en del skolans pedagogiska verksamhet och fungera som en

pedagogisk resurs i undervisningen. Skolbiblioteket ska stödja och främja de mål som anges

i skolans styrdokument och skolbibliotekarien ska involveras i planering och tillämpning av

läroplanen samt samverka med skolledning och pedagogisk personal kring elevernas

lärande och måluppfyllelse.

Skolbiblioteken ska arbeta läsfrämjande, vara välutrustat och aktuellt samt vara lättillgängligt
för elever och personal. Skolbiblioteket ska erbjuda en stor variation av skön- och
facklitteratur.
Skolbiblioteket ska ge elever kunskaper om hur biblioteket används, källkritik och
informationssökning.

Vi uppnår målen genom att
Vi strävar efter att samarbeten ska få fullt genomslag genom att skolbibliotekarien finns med i
hela undervisningsprocessen, från planering till genomförande och utvärdering.

Vi fortsätter arbeta för läslust och läsförståelse genom olika aktiviteter. Skolbiblioteket är
öppet hela dagen.

Vi arbetar med elever med särskilda behov.

Vi håller regelbundna bokprat och boksamtal med alla elever från åk 1-9.

Vi ger kontinuerligt boktips både under lektionspassen och spontant då elever söker upp oss.

Vi ger läsutmaningar till höstlovet och sommarlovet.

Vi utvecklar samarbeten med lärare genom att avsätta tid till att besöka arbetslagen.

Vi erbjuder relevant material som lärare efterfrågar.

Vi strävar efter elevdelaktighet genom att erbjuda elever i åk 6 att hjälpa till i skolbiblioteket.

Elever på högstadiet erbjuds delta vid bokinköp.

Vi planerar och arrangerar författarbesök.

Skolbibliotekariens ansvar
● att samverka med elever och pedagogisk personal så att goda förutsättningar ges för

alla elevers språk- och kunskapsutveckling

● att utveckla och följa upp verksamheten i dialog med rektor, elever och pedagogisk

personal i enlighet med uppställda mål

● att utveckla sin kompetens inom läs- och språkutveckling



● att utveckla sin kompetens inom medie- och informationsteknik och vägleda elever

och pedagoger i informationssökning, sök- och källkritik

● att samverka med elever och pedagoger så att goda förutsättningar ges för alla elevers

språk- och kunskapsutveckling

● att erbjuda exempelvis bokprat, boksamtal, högläsning och andra former av

läsfrämjande aktiviteter.

Utvärdering
Skolbibliotekets verksamhet utvärderas årligen och resurser, bokbestånd, antal lån, kvalitet
och kostnader följs upp. I möten med skolledning och pedagoger kan biblioteksarbetet även
fortlöpande under läsåret utvärderas och revideras.

Nulägesbeskrivning

Eleverna och personalen på Västbergaskolan har tillgång till ett skolbibliotek i den egna

skolans lokaler vilket gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del i

undervisningen och för fritidsläsning under hela skoldagen. Utifrån en väl tilltagen budget

och möjligheter till statligt bidrag har Västbergaskolan goda förutsättningar för ett väl

fungerande skolbibliotek och ett rikt bokbestånd som omfattar skönlitteratur för alla

åldrar, facklitteratur och medier på svenska och engelska anpassade för elevernas olika

språknivåer och intressen. Skolbiblioteket stöder också speciallärarna med tillgång till

talböcker genom Legimus och Inläsningstjänst.

Skolbiblioteket verkar för att vara en del i undervisningen för att stärka elevernas

språkliga förmåga och digitala kompetens samt utgöra ett stöd i elevens lärande och

utveckling. Skolbibliotekets verksamhet har i nuläget schemalagda bibliotekspass för åk

1-6 samt grundsärskolan. Skolbibliotekarien arbetar aktivt med olika läsfrämjande

aktiviteter för att stimulera läslust genom högläsning, boksamtal och bokprat.

Skolbiblioteket verkar också läsfrämjande genom miljön, med exponering av böcker på

olika nivåer och teman.

En viktig del av det läsfrämjande arbetet är också det personliga (ofta spontana) mötet

mellan skolbibliotekarie och elev. Ett möte som skapar möjlighet för eleven att få

vägledning och hitta litteratur som passar och bidrar till en positiv läsupplevelse. Dessa



möten bidrar även till en känsla av trygghet och välkomnande i skolbiblioteksrummet.

Västbergaskolan har gemensamma ämneskonferenser, pedagogiska träffar och studiedagar

utlagda under läsåret. Skolbibliotekarien träffar kontinuerligt lärarna för att samarbeta

kring det läsfrämjande arbetet, informationssökning och källkritik.

Styrdokument

I skolbiblioteksplanen kopplar vi våra visioner om vårt skolbibliotek till olika

styrdokument som beskriver skolbibliotekets breda uppgift. Nedan följer några av dessa:

2011 Skolbibliotekslagstiftning, alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek.

2015 Nationell biblioteksstrategi, Kungliga biblioteket får uppdraget att ta fram förslag till en

nationell biblioteksstrategi

2016 Förordning (2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning i

skolbibliotek.

2016 Skolbiblioteket som pedagogisk resurs 2016, Kungliga Biblioteket

2017 Statistik över regelbunden tillsyn 2017, Skolverket.

2018 PM Skolbibliotek, Skolinspektionen

2018 Skolbiblioteket som pedagogisk resurs, Granskningsrapport, Skolinspektionen 1 juli

2018: Den reviderade läroplanen Lgr 11 träder i kraft - skolbiblioteket definieras som en

del i undervisningen

Skollagen (2010:800):

I skollagen 2 kap 36§ anges att ”[E]leverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek”.

Skolbiblioteket medverkar till alla elevers lika tillgång till litteratur och medier. Detta gäller

alla elever oavsett skolans huvudman. Skolbiblioteken är en del av skolans pedagogiska

verksamhet och ingår därmed i genomförandet av skolans uppdrag formulerade i skollag och

läroplaner. (Skollagen (2010:800), 2 kap. 36 §).

Bibliotekslagen SFS 1996:1596

I Bibliotekslagen 9 § står att ”[F]olk- och skolbibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt



barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier

anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.”

Läroplanen Lgr 22

Lgr 22, under rektors ansvar, kap 2:8 anges att “skolbibliotekets verksamhet används som en

del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens”.

“Skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla

kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel

av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek

och digitala verktyg”. (Lgr 22, SKOLFS, Skolverkets författningssamling) Skolbiblioteket

definieras därmed som en pedagogisk funktion med uppdrag att verka för elevernas ökade

måluppfyllelse.

Lärare och skolbibliotekarier ska gemensamt stärka elevernas språkutveckling och digitala

kompetens i undervisningen. Den nationella digitaliseringsstrategin betonar att skolan har

ett särskilt uppdrag i att skapa likvärdighet. Digital kompetens definieras som en

demokratifråga och strategin lyfter fram skolbibliotekets pedagogiska uppdrag att stärka

elevernas medie- och informationskunnighet. Skolbibliotekariens verksamhet ökar

förutsättningarna för likvärdighet.

Skolinspektionen Promemoria 2011-05-30

Skolinspektionen, som har i uppdrag att följa upp skolornas arbete, har utifrån en tolkning av

skollagen tagit fram kriterier som behöver vara uppfyllda för att eleverna ska anses ha den

tillgång till skolbibliotek som Skollagen ger dem rätt till. Kriterierna handlar om närhet,

kontinuerlig användning, resurser och anpassning till elevernas olika behov.

Skolinspektionen har i Promemoria 2011-05-30 beskrivit hur de kommer att bedriva sin

tillsyn för att tillgodose att eleverna har tillgång till skolbiblioteket.

Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest

I UNESCO:s folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest 1/2006 s.14-15 står att:

”Skolbibliotekets grundläggande uppgifter omfattar bland annat:

- att stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och



läroplaner att främja elevers läslust och lust att lära samt lära dem att bli

biblioteksanvändare

- att erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap,

förståelse, fantasi och glädje

- att ge eleverna träning i att värdera och använda informationen, oavsett form

- att ge dem insikt och förståelse för olika kommunikationsformer

- att ge tillgång till lokala, nationella och globala resurser för att öka förståelsen och ge

insikt om olika idéer, erfarenheter och åsikter

- att anordna aktiviteter som främjar kulturell och social medvetenhet och lyhördhet

- att tillsammans med elever och personal verka för att uppnå skolans målsättning och

främja insikten om att åsiktsfrihet och tillgång till information är förutsättningar för

medborgaransvar och för delaktighet i ett demokratiskt samhälle

- att främja läsning att verka för att skolbibliotekets resurser i så stor utsträckning som

möjligt görs tillgängliga inom och utanför skolan”

IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek har tillkommit för att hjälpa skolor att tillämpa manifestets

principer. ”Bibliotekarien bör skapa en miljö för fritid och lärande som är attraktiv,

välkomnande och tillgänglig för alla, utan rädsla och fördomar. Alla som arbetar i

skolbiblioteket bör ha god kontakt med barn, unga och vuxna.” (IFLA:s riktlinjer för

bibliotek, kap 3.2).

Källor
Förordning (2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek.
Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet.

IFLA/UNESCO:S RIKTLINJER FÖR SKOLBIBLIOTEK

Lgr 22, Läroplanen

Skolinspektionen Promemoria 2018-09-11

Skolinspektionen (2018). Skolbiblioteket som pedagogisk resurs 2018, Skolinspektionen

Skollagen 2010:800, 2 kap 36§.

UNESCO Bibliotekens internationella manifest. Svensk Biblioteksförening.

UNESCO:s folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest.
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.biblioteksforeningen.se/rapporter/bibliotekens-internationella-manifest/
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-manifesto-sv.pdf
https://vastbergaskolan.se/om-skolan/skolans-verksamhet-och-organisation/

