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1. Styrdokument för skolbibliotek 
 
I Bibliotekslagen (SFS 2013:801) 4§ och 5§ anges ett antal prioriterade grupper som 
bibliotekens verksamhet ska fokusera särskilt på. Här ingår personer med olika former av 
funktionsnedsättningar samt personer med annat modersmål än svenska. Biblioteken ska 
erbjuda medier som är anpassade efter dessa prioriterade gruppers behov, d.v.s. tillgängliga 
medier, medier på andra språk än svenska samt lättlästa medier.  
 
I Lgr11 regleras skolans verksamhet och här anges att det är rektors ansvar att säkerställa 
att: 
 
 

Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen 
för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens 
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2.  Fokusområden  
 
Skolbiblioteket på Österslättsskolan har för att uppnå detta två särskilda fokusområden som 
ska genomsyra verksamheten: 
 
 
 
➔ Läsfrämjande arbete - Skolbiblioteket ska i samarbete med pedagoger samt annan 

personal på skolan stötta eleverna i deras utveckling av läs- och skrivförmåga 
 
➔ Medie- och informationskunnighet - Skolbiblioteket ska i samarbete med 

pedagoger samt annan personal på skolan stötta eleverna i deras utveckling av 
kompetens i att söka, hantera och kritiskt granska information 

 
 
 
Fokusområdena är uppdelade i ett antal delmoment i syfte att konkretisera arbetet med att 
integrera dem i skolbibliotekets dagliga verksamhet.  



 

Läsfrämjande arbete 
 

● Skolbibliotekarien köper in och tillgängliggör medier med ett brett utbud av olika 
genrer, nivåer och språk 

● Skolbibliotekarien använder ett brett spektrum av metoder för att främja elevernas 
läslust samt läsförståelse i och utanför skolbiblioteket 

● Skolbibliotekarien deltar aktivt i skolans arbete för att stötta elever som har behov av 
extra lästräning i samarbete med pedagoger och specialpedagog 

● Skolbiblioteket erbjuder tillgängliga medier, snabblästa medier samt medier på 
mångspråk för elever som har behov av detta 

● Aktuella teman i skolans undervisning speglas i skolbibliotekets läsfrämjande 
verksamhet 

● Skolbibliotekarien samarbetar med pedagoger och specialpedagog kring skolans 
läsfrämjande arbete i syfte att främja elevernas måluppfyllelse 

● Skolbibliotekarien arbetar aktivt med att tillhandahålla talböcker via Legimus och 
Inläsningstjänst samt att ge handledning till elever i behov av dessa tjänster i 
samarbete med specialpedagog  

 
 
Medie- och informationskunnighet  
 

● Skolbibliotekarien deltar i planeringen av undervisning kring medie- och 
informationskunnighet i samarbete med ämneslärare 

● Skolbibliotekarien använder ett brett spektrum av metoder för att utveckla elevernas 
medie- och informationskunnighet i och utanför skolbiblioteket 

● Aktuella teman i skolans undervisning speglas i skolbibliotekets verksamhet inom 
medie- och informationskompetens 

● Skolbibliotekarien samarbetar med skolans pedagoger och specialpedagog kring 
medie- och informationskunnighet i syfte att främja elevernas måluppfyllelse 

 
Värdegrundsarbete 
 

● Skolbibliotekarien bidrar utifrån sitt perspektiv under arbetslagsmöten 
● Skolbiblioteket uppmärksammar nationella resp. internationella temadagar som 

relaterar till värdegrunder  
 
3. Uppföljning och utvärdering  
 
Inför varje nytt läsår upprättas en Plan för skolbibliotekets verksamhet på Österslättsskolan, i 
vilken arbetet med de fokusområden som anges i Skolbiblioteksplanen konkretiseras. 
Planen för skolbibliotekets verksamhet är ett levande dokument som uppdateras under 
läsårets gång när/om nya moment i verksamheten tillkommer. Efter varje läsår utvärderas 
skolbibliotekets verksamhet utifrån mallen för Kvalitetsredovisning av skolbibliotekets 



 

verksamhet. Denna utgör även underlag vid upprättande av kommande läsårs Plan för 
skolbibliotekets verksamhet.  
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