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Inledning
”Framtidens skolbibliotek” är Sigtuna kommuns plan för en kvalitetsutveckling av
grundskolans samt grundsärskolans skolbiblioteksverksamhet. Alla barn och unga har
rätt att lära sig tolka och förstå sin omvärld samt ges möjlighet att uttrycka sina tankar
och åsikter. En god läsförmåga samt kunskap i att söka och värdera information är
grunden för att kunna verka i det demokratiska samhället. Skolbiblioteket har en viktig
roll i fostrandet av framtida medborgare.
Syfte
Syfte med ”Framtidens skolbibliotek” är att skapa förutsättningar för en likvärdig och
långsiktig skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning.
Utvecklingsplanen ska ligga till grund för ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer.
Som stöd för nulägesanalys och framtidsutsikt används en taxonomi för skolbibliotek
(se bilaga 1). Planen tas på tre år och revideras nästa gång 2022. Rektor ansvarar,
med stöd av skolbiblioteksutvecklaren, för årlig utvärdering på den egna skolan.
Skolbiblioteksutvecklaren ansvarar för årlig utvärdering på central nivå.
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Styrdokument
Utvecklingsplanen utgår från rådande styrdokument.
• Skollagen säger att alla elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.1 I den
revidering av Lgr11 som trädde i kraft 1 juli 2018 lades bland annat en ökad betydelse
på elevers förmåga att använda och förstå digitala system, samt förhålla sig till medier
och information på ett källkritiskt och ansvarsfullt sätt.2 Därför har rektors ansvar för
skolbibliotek stärkts och i den nya skrivningen står det att skolbibliotekets verksamhet
ska användas som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga
och digitala kompetens.3 Rektor har också ansvar för att arbetsmiljön utformas så att
”alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd samt
får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet och andra
lärverktyg för en tidsenlig utbildning bland annat skolbibliotek och digitala verktyg.”4
• Bibliotekslagen reglerar det allmänna biblioteksväsendet, till vilket även
skolbiblioteken räknas. Enligt lagen ska biblioteken verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
• Skolinspektionen genomförde 2017/2018 en riktad kvalitetsgranskning
av skolbibliotek. Granskningen undersökte om och hur skolan använder
skolbiblioteket som pedagogisk resurs och ska ge svar på följande frågor:
1. I vilken utsträckning tar rektor ansvar för en väl fungerande samverkan mellan
skolbibliotek och lärare?
2. I vilken utsträckning använder skolan skolbiblioteket som en integrerad del i den
pedagogiska verksamheten?
Utifrån resultaten av granskningen förtydligade Skolinspektionen sina riktlinjer och
följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek:
1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på
rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket
som en del i elevernas undervisning för att bidra till att nå målen för utbildningen.
2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik
och andra medier.
3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och
stimulera till läsning.
4. Skolbiblioteket används som en del i undervisningen för att stärka elevernas
språkliga förmåga och digitala kompetens samt utgör ett stöd i elevens lärande
och utveckling.5
1 Skollag. SFS 201:80 (2010). Stockholm: Utbildningsdepartementet
2 Skolverket (2011, reviderad version 2018). Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet,
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.264932!/Lgr11_Del_1_och_2.pdf (hämtad 2018-05-25)
3 Skolverket (2011, reviderad version 2018). 2.8. Rektors ansvar
4 Skolverket (2011, reviderad version 2018), 2.8 Rektors ansvar
5 Skolinspektionen, Promermoria 2018-09-11, Skolbibliotek, s. 7
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Mål för skolbiblioteksverksamheten
Skolbiblioteksverksamheten ska
• bidra till alla elevers kunskapsinhämtning.
• vara en tydlig och integrerad del av den övriga pedagogiska verksamheten.
• vara en samlad organiserad resurs bestående av skönlitteratur, facklitteratur och
andra medier.
• nyttjas av skolans olika verksamheter (förskoleklass, skola, fritidshem).
• främja läsning.
• stimulera språkutveckling och främja språkutvecklande arbetssätt.
• främja medie- och informationskunnighet.
• ge särskild uppmärksamhet åt prioriterade grupper, exempelvis flerspråkiga elever
och elever med funktionsnedsättning.
• verka för fri åsiktsbildning och demokratiska värderingar.
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Prioriterade verksamhetsområden
Skolbiblioteksverksamheten ska integreras i all undervisning. Skolbibliotekets
huvuduppdrag tangerar alla ämnens kursplaner och tillför kunskap och färdigheter
som gynnar samtliga elevers lärande. Skolbibliotekets medpedagogiska roll
syftar att öka skolans måluppfyllelse samt bidra till skolans värdegrundsarbete.
Skolbiblioteksverksamheten ska nyttjas av skolans olika verksamheter: förskoleklass,
skola och fritidshem.
Lässtimulans och språkutveckling
En god och allsidig läsförmåga är en förutsättning för kunskapsinhämtning i alla
ämnen. Läskunnighet är också en förutsättning för att fullt ut kunna verka i det
demokratiska samhället.
Skolbiblioteket ska
• stärka läskulturen på skolan.
• skapa kreativa språkmiljöer.
• stimulera elevernas läsintresse.
• främja läsningen på såväl skoltid som fritid.
• stötta elever i behov av extraanpassningar och särskilt stöd.
• tillvara flerspråkiga elevers behov samt stötta nyanlända.
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Medie- och informationskunnighet (MIK)
MIK, Medie- och informationskunnighet, är ett samlingsbegrepp som lanserades av
Unesco 2011 och etablerades som begrepp inom det svenska skolbiblioteksväsendet
2014. Begreppet syftar till de olika kompetenser som krävs i vårt digitala samhälle för
att hantera, värdera och analysera information från olika medier. Det inkluderar också
kunskap i att själv skapa innehåll samt uttrycka sig i olika medier. Unesco betonar
särskilt skolans roll i att utveckla MIK hos eleverna då MIK anses utgöra grunden
för yttrande- och informationsfriheten.6 MIK som begrepp används ännu inte av
Skolverket som fortfarande använder begreppet digital kompetens. Begreppen är
delvis utbytbara men MIK inbegriper i högre grad de etiska aspekterna av samhällets
digitalisering. Digital kompetens har fått en stärkt roll i revideringen av läroplanen som
träder i kraft 1 juli 2018.
Skolbiblioteket ska
• stärka de källkritiska förmågorna.
• stärka elevernas förståelse för informationssökningsprocesser.
• stärka elevernas förmåga att navigera i informationsflödet genom att träna dem i att
hitta, analysera och kritiskt värdera information.
• träna eleverna i ett ansvarsfullt uppförande i sociala medier samt i att hantera sin
digitala identitet.
• träna eleverna i att själva skapa innehåll i olika digitala plattformar.
• främja förståelse för programmeringens principer.

Ansvar
Huvudman, Sigtuna kommun, ansvarar ytterst för att alla elever har tillgång till en
skolbiblioteksverksamhet.
På uppdrag av Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar utvecklingsledare för
skolbibliotek för att
• säkerställa att alla skolor har en skolbiblioteksverksamhet som följer våra rådande
styrdokument och att kvaliteten på verksamheterna följs upp gentemot uppsatta
mål.
• det övergripande utvecklingsarbetet inklusive samordning av skolbibliotekarier och
skolbiblioteksansvariga.
• följa upp och samordna kompetensutveckling för skolbibliotekarier och
biblioteksansvariga.
• ledning av kommunens skolbiblioteksnätverk.
• implementering av skolbibliotekssystem.
6 Malmberg, Sofia. Skolbiblioteket som pedagogisk investering, Lund (2017)
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• leda kommunövergripande läsprojekt.
• administrera och samordna kommunövergripande skolbiblioteksresurser som
Cirkulationsbiblioteket och Mångspråksbiblioteket.
• generera samarbeten med andra aktörer, kompetenser och yrkesgrupper inom och
utom Barn- och ungdomsförvaltningen.
Rektor ansvarar för att
• säkerställa att skolan har en skolbiblioteksverksamhet som följer våra rådande
styrdokument.
• skolbiblioteket integreras i skolans lokala handlingsplan, samt följs upp och
revideras årligen.
• säkerställa att skolan har en skolbibliotekarie eller skolbiblioteksansvarig.
• ge förutsättningar i form av tid för skolbibliotekarien/skolbiblioteksansvarige att
sköta sina uppdrag.
• avsätta resurser och tid i samråd med skolbiblioteksutvecklaren för
skolbibliotekariernas/skolbiblioteksansvarigas kompetensutveckling.
• säkerställer att skolbiblioteket är en del av kommunens webbaserade
skolbibliotekssystem.
• ”skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka
elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens” 7.
• ge förutsättningar för skolbibliotekarie/skolbiblioteksansvarige att regelbundet
samplanera med skolans övriga pedagoger.
• fördela medel till inköp av böcker och andra medier.
Skolbibliotekarie på högstadieskola ansvarar för att
• bedriva bibliotekspedagogisk verksamhet på sin huvudskola.
• samverka nära med lärare och elever för att skolbiblioteket alltid ska vara en
integrerad del av den övriga pedagogiska verksamheten.
• till viss del bedriva bibliotekspedagogisk verksamhet på tilldelade låg- och
mellanstadieskolor.
• stötta och handleda skolbiblioteksansvarige på nämnda låg- och mellanstadieskolor.
• samverka med skolbiblioteksutvecklaren, övriga skolbibliotekarier samt andra
aktörer.
• delta aktivt i kommunens skolbiblioteksnätverk.
• i samverkan med rektor precisera skolbibliotekets mål och aktiviteter integrerat i
skolans handlingsplan.
7 Skolverket (2011, reviderad version 2018), 2.8 Rektors ansvar
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Skolbiblioteksansvarig på låg- och mellanstadieskola tar ansvar för att
• sköta skolans bibliotek.
• ge stöd till lärare och fritidspersonal på skolan i deras undervisning genom råd och
tips.
• delta i kommunens skolbiblioteksnätverk tre gånger per termin.
Lärare ansvarar för att
• tillsammans med skolbibliotekarie/skolbiblioteksansvarig undervisa om bibliotekets
uppbyggnad, funktion och resurser.
• erbjuda eleverna möjlighet att använda biblioteket som lärmiljö.
• samplanera med skolbibliotekarien/skolbiblioteksansvarige.
Samarbeten
För att till fullo kunna sätta eleven främst, verka för likvärdighet samt säkerställa
en god kvalité krävs samarbeten mellan olika kompetenser, yrkesgrupper och
verksamheter. Det är skolbiblioteksutvecklarens uppgift att generera och upprätthålla
samarbeten med skilda aktörer så som folkbiblioteket, modersmålsenheten, kultur
skolan, kultursekreteraren, specialpedagogiska enheten, IKT-pedagoger med flera.
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Utvecklingsområden
Foto: Jeanette Sundin

Cirkulationsbiblioteket
I syfte att samutnyttja kommunens resurser bör det centrala utbudet av gruppoch klassuppsättningar samt temalådor utvecklas och breddas. Om skolor delar
på klassuppsättningar utnyttjas bokbeståndet i högre grad. Lärarna får ett större
urval av litteratur till sin undervisning.

Foto: Rosie Alm

Mångspråksbiblioteket
I syfte att stötta nyanländas lärande bör ett mångspråksbibliotek upprättas.
Det är skolbibliotekets ansvar att erbjuda alla elever möjlighet att läsa på sitt
eget modersmål. Att köpa in ett mångspråksbestånd är både kostsamt och
tidskrävande för den enskilda skolan. Genom ett centralt mångspråksbibliotek
bestående av både litteratur på olika språk och litteratur som kan läsas på
såväl svenska som det egna modersmålet stimuleras flerspråkiga barns
kunskapsutveckling. Mångspråksbibliotekets bestånd kan lånas av lärare,
skolbibliotekarier, modersmålslärare och studiehandledare för vidare utlån till
enskilda elever.
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Pedagog i Sigtuna
På kommunens nya hemsida skapas en webbplats för kommungemensamma
pedagogiska resurser där skolbiblioteket är en del. Syftet är att ge stöd och
inspiration till den enskilde pedagogen eller skolbiblioteksansvarige samt
öka likvärdigheten. Även om varje skola har unika förutsättningar till vilka
skolbiblioteksverksamheten måste anpassas är det viktigt att utvecklingsarbetet
på kommunal nivå ses som en helhet. Ett led i detta utvecklingsarbete
är att erbjuda pedagoger vissa skolbibliotekstjänster digitalt. Medie- och
informationskunnighet, inklusive källkritik och informationssökning, kommer
särskilt att beaktas.

BILAGA 1
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Taxonomi för utvärdering av
skolbiblioteksverksamhet
Nivå

Taxonomi1

1

Skolbiblioteket som lagerlokal
Skolbiblioteket påverkar inte undervisningen. Skolbiblioteket tjänar som bokförråd
med självbetjäning.

2

Icke-organiserade skolbiblioteksbesök
Skolans lärare besöker skolbiblioteket med sina klasser utan särskild vägledning från
skolbibliotekspersonal.

3

Samarbete kring tjänster och kompetens
Skolbibliotekets resurser används av vissa lärare för att komplettera undervisningen.
Samarbete sker slumpvis och beror på personliga kontakter och initiativ. Elever eller
lärare får begärd information eller material som de uttryckligen ber om.

4

Lärare förser skolbiblioteket med information
Vissa av skolans lärare förser biblioteket med information om terminsplanering och
arbetsområden som hjälper skolbiblioteket att tillhandahålla tjänster som stödjer
elevernas lärandeprocesser.

5

Samarbete kring gemensamma uppdrag
Ett gemensamt uppdrag är delvis identifierat. Samarbete sker slumpvis och beroende
på personliga kontakter och initiativ. Tillfälliga, utåtriktade insatser görs av
skolbibliotekarien.

6

Samverkan kring gemensamma uppdrag
Ett gemensamt uppdrag är identifierat och delvis formaliserat – inte på alla nivåer.
Regelbunden strukturerad samplanering.

7

Formaliserad och fördjupad samverkan kring gemensamma uppdrag
Kompetensen från båda verksamhetsdelarna används aktivt för att stödja elevernas
lärandeprocesser. Bibliotekspersonalen involveras i planering, utvärdering och
uppföljning av resultat.

8

Pedagogiskt utvecklingsarbete
Tillsammans med övriga pedagoger deltar skolbibliotekarien i förändrings- och
utvecklingsarbetet av den undervisning som bedrivs på skolan, i rektorsområdet eller
kommunen.

1 Taxonomin är lätt bearbetad variant av det förslag på taxonomi för skolbibliotek (exempel
Södertälje) som Malin Ögland presenterar i sin skrift Taxonomier – verktyg för biblioteksutveckling,
Regionbiblioteket Stockholms skriftserie 13 (2013). Den taxonomin bygger i sin tur på David V.
Loertschers taxonomi som presenteras i boken Taxonomies of the School Library Media Program,
Libraries Unlimited (1988).

