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Strategiplan för skolbibliotek 

Strategiplanen för skolbibliotek ska vara ett levande dokument som årligen utvärderas och 

revideras.  

 

Mål för skolbiblioteksverksamheten 

 Skolbiblioteket är ett självklart och centralt pedagogiskt verktyg för elever och lärare i 

skolans olika verksamheter (skola, fritidshem) 

 Skolbiblioteket är en tydlig och integrerad del av skolans verksamhet 

 Skolbiblioteket har en viktig roll i den digitala kunskapsskolan 

 Skolbiblioteket skapar lust till läsning 

 Skolbiblioteket bidrar till att främja kreativa språkmiljöer inom skolan 

 

 

Skolbibliotekets uppdrag - läsa, lära, mötas 

Varje skola formulerar, med utgångspunkt i skolans elevunderlag, ett pedagogiskt 

skolbiblioteksuppdrag. Detta är en del av skolans systematiska handlingsplan för arbetet 

med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling.  

Rektor ser skolbiblioteket som ett viktigt pedagogiskt verktyg och ansvarar för att ett 

fungerande samarbete mellan skolbibliotekarie, skolans personal och elever sker.  

 

Utmaningen är att skolbibliotekarierna ska vara utbildade och ses som självklara 

pedagogiska resurser inom skolorna. Skolbibliotekarien ska få möjlighet att delta vid 

fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger.  

 

 

 

 

 



   
 

Läsa - inspiration till läsning 

Skolbibliotekets medpedagogiska roll innebär bland annat att:  

 stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld  

 effektivt inspirera för att öka läsfärdigheten och läsförståelsen hos eleverna  

 stimulera elevernas läslust genom att erbjuda en trygg och tillåtande läs- och lärmiljö  

 stimulera elevernas nyfikenhet och läslust genom bokprat  

 stimulera elevers läsning med hjälp av aktiviteter i biblioteket, som till exempel 

författarbesök, projekt, skapande skola  

 bistå den pedagogiska personalen med kunskaper kring referenslitteratur, 

ämnesspecifik litteratur och genrespecifik litteratur för högläsning och arbete med läs- 

och textförståelsestrategier  

 skolbibliotekarien håller sig uppdaterad kring och kontinuerligt läser barn- och 

ungdomslitteratur. 

 

Utmaningen att öka elevernas intresse för läsning och läsförståelse ska mötas genom 

systematiskt arbete med metoder som med individuell inriktning stimulerar elevernas lust att 

läsa. 

 

Lära - rollen inom undervisning i kritiskt tänkande och analys 

Skolbibliotekets medpedagogiska roll innebär bland annat att:  

 erbjuda stöd till enskilda grupper i deras lärprocesser  

 stärka elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och 

förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier  

 vägleda och ge eleverna verktyg för att navigera i informationsflödet och hantera sin 

digitala identitet  

 ge eleverna verktyg för källkritik  

 vägleda elever vid biblioteksbesök samt i bibliotekskunskap  

 vägleda elever i behov av stöd och utmaning i sin läsning vid t ex val av böcker/ inläst 

litteratur. 

 

Utmaningen är att aktivt medverka i elevernas process för att omvandla information till 

kunskap som ska mötas genom att arbeta fram metoder för systematisk undervisning i 

medie- och informationskompetens. 



   
Mötas - skolbibliotek som en levande biblioteksverksamhet 

Skolbibliotekets medpedagogiska roll innebär bland annat att:  

 samarbeta och samverka med pedagoger vid gemensamma planeringsmöten med 

arbets- och ämneslag 

 bidra vid planering, genomförande och utvärdering inom olika teman och 

ämnesövergripande arbeten samt projekt  

 ge god inblick i lärresurser och stöd till lärare och elever i deras litteratur-, medie- och 

informations- samt IKT-användande 

 nätverka och samarbeta med kommunens övriga skolbibliotek och folkbibliotek. 

 

Utmaningen att varje skola har ett bibliotek med arbetsplats för skolbibliotekarie. Utifrån 

skolans enskilda behov skapa en levande biblioteksverksamhet i andra fysiska och/eller 

virtuella rum. Mötesplatser ska även vara digitala. 

 

Likvärdig tillgänglighet för alla elever 

Varje skola måste kontinuerligt inventera aktuellt behov av mediebestånd med utgångspunkt 

i aktuell elevgrupp för att på bästa möjliga sätt tillgodose elevernas behov av medier och 

litteratur för att öka måluppfyllelsen. En förutsättning för en likvärdig tillgänglighet är att alla 

bibliotek har kontinuerlig tillgång till ett biblioteksutbud via ett gemensamt system, t ex en 

skolplattform. Här finns det fysiska och det virtuella rummet representerat genom 

bibliotekskatalog, e-litteratur, inläsningstjänst utbud samt MTMs medier.  

 
Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd  

Utmaningen att skolbiblioteket ska vara tillgängligt för alla elever på lika villkor ska mötas 

genom att elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd identifieras och att 

skolbibliotekarien, elevernas lärare och skolans specialpedagog gemensamt och 

systematiskt samverkar för att hitta och förse dessa elever med individuellt anpassade 

verktyg, hjälpmedel, böcker och media. 

Flerspråkighet och integration  

Utmaningen att erbjuda elever med annat modersmål än svenska likvärdiga villkor ska mötas 

såväl genom att systematiskt identifiera behovet av media på andra språk än svenska som 

att tillhandahålla dem, som genom att göra insatser för flerspråkighet och integration.  

 

En förutsättning för en likvärdig tillgänglighet är att alla bibliotek har kontinuerlig tillgång till ett 

biblioteksutbud via ett gemensamt system, t ex en skolplattform. Här finns det fysiska och det 



   
virtuella rummet representerat genom bibliotekskatalog, e-litteratur, inläsningstjänst utbud 

samt MTMs medier.  

 

Systematisk kartläggning av skolbiblioteket 

Utmaningen för skolbiblioteksverksamheten är att vara en del i kvalitetsarbetet för att alla 

elever på skolan ska nå en ökad måluppfyllelse.  

 

Strategiplanens mål är att visa på de olika nivåer som finns inom skolbiblioteks-

verksamheterna i Halmstads kommun och de stora kvalitativa skillnader mellan skolbibliotek 

med skolbibliotekarie och bokbuss som föreligger. De tre taxonomierna är tänkta att 

användas för att kontinuerligt och systematiskt kartlägga och visa på olika kvaliteter i 

skolornas och skol-, folk- och bokbussbibliotekens samarbete/samverkan kring läsa, lära 

och mötas. Viktigt att poängtera är att kvalitetsnivåerna i de tre taxonomierna inte är 

jämförbara. Den högsta nivån i taxonomin för bokbuss motsvarar därför inte högsta nivån i t 

ex taxonomin för skolbibliotek.  

 

Definitionerna av nyckelorden läsa, lära och mötas ska ligga till grund för den analys som 

görs av aktuell verksamhet med hjälp av strategiplanerna. 

 

Kommunens tre skolbibliotekstaxonomier är:  

 Taxonomi för skolbibliotek. 

 Taxonomi för samarbete mellan skola och folkbibliotek. 

 Taxonomi för samarbete mellan skola och bokbuss. 

 

Detta för att på bästa sätt visa på kvaliteterna i de olika samarbets-/samverkansformerna. 



   

  



   

 



   

 



   
Styrdokument 

Skollagen 

Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. (Skollagen 2010:800 2 kap. 36§) 

 

Skolinspektionens tolkning av begreppet skolbibliotek: 

 Eleverna har tillgång till skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på 

rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket 

som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna. 

 Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och 

andra medier.  

 Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och 

stimulera till läsning. 

 
Barn- och ungdomsnämndens definition 

I juni 2012 fattade BUN beslut om att anta följande definition av Skolbiliotek inom Halmstads 

kommun: 

Skolbibliotek inom barn- och ungdomsförvaltningen är en funktion som ingår i skolans pedagogiska 

verksamhet med uppgift att stödja flickors och pojkars lärande. Skolbiblioteken har en särskilt viktig 

roll för elever i behov av särskilt stöd och för elever med annat modersmål än svenska.   

Rektor: Utifrån Lgr 11 har rektor ett särskilt ansvar för skolans arbetsmiljö, som 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. skolbibliotek, datorer och andra hjälpmedel.”  

Tillgänglighet: Alla elever ska ha likvärdig tillgång till skolbibliotek i den egna verksamhetens lokaler 

eller på rimligt avstånd från skolan, som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del 

av och som stöd i den pedagogiska verksamheten. 

Skolbibliotekets uppdrag: Verksamheten fokuseras kring begreppen läsa-lära-mötas för att aktivt 

bidra i elevernas kunskapsutveckling.   

Grundläggande förutsättningar: Lokaler, medieutbud, datasystem, nätverk & fortbildning. 

Biblioteksplan Halmstads kommun 

Skolbibliotekets funktion definieras i Halmstads kommuns biblioteksplan genom likheter och 

skillnader (sid. 5-6). http://korta.nu/G01 

 

http://korta.nu/G01


   
Konkretisering:  

 Biblioteket som pedagogisk resurs kan innebära t ex undervisning i Medie- och 

informationskunnighet (MIK), läsfrämjande insatser (bokprat, klassbesök, boksamtal 

mm), sociala medier. MIK innebär kunskap att röra sig mellan olika medier, att kunna 

överföra innehåll från ett medie till ett annat och kritiskt granska innehåll och form i 

olika medier. Syftet med MIK är att stärka kunskapen om medier och information 

utifrån ett medborgar- och demokratisperspektiv.  

 

 Mediebeståndet består av t ex böcker, artiklar, länkar. Möjlighet finns för användning 

av MTM/Legimus för elever med någon form av språk-, läs- och skrivsvårigheter.  

 

 Medpedagog innebär att som bibliotekarie eller annan pedagog gå in som likbördig 

samarbetspartner i ett projekt tillsammans med undervisande lärare. Läraren har 

fotfarande bedömningsansvar men i övrigt skapar och driver läraren och 

medpedagogen projektet tillsammans. De har ett lika stort ansvar gentemot eleverna 

avseende projektets planering, genomförande och avslutning.  

 

 Skolbibliotekarien är en viktig resurs/förutsättning för att bedriva och utveckla en 

effektiv och kvalitativ skolbiblioteksverksamhet. Utmaningen är att skolbibliotekarierna 

ska vara utbildade och ses som självklara pedagogiska resurser inom skolorna. Barn- 

och ungdomsförvaltningen strävar efter att varje skolbibliotek leds av en 

skolbibliotekarie, som även ses som en resurs i det pedagogiska arbetet samt i den 

lokala skolutvecklingen. 
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