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Styrdokument

I planeringen och utvecklingen av skolbibliotekets mål och verksamhet utgår vi från och tar
stöd av följande styrdokument:

● Bibliotekslag SFS 2013:801
● Skollag SFS 2010:800
● Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11
● Läroplan för gymnasieskolan, 2011
● IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek
● UNESCO:s skolbiblioteksmanifest

Verksamhetsmål

Vår målsättning och vision är att skolbibliotekets verksamhet ska vara en integrerad del i
övrig pedagogisk verksamhet. Biblioteket har en lärande roll och vi planerar skolbibliotekets
arbete så att det inte enbart är bundet till den fysiska plats dit man går för att låna böcker.
Skolbiblioteket ska finnas och vara synligt på flera olika sätt på skolan och i klasserna. För
att nå våra mål samarbetar skolledning, skolbibliotekarien och pedagoger. Vid skolan finns
en biblioteksgrupp som består av rektor, skolbibliotekarien och lärare från vardera
arbetslagen (F-5) och 6-9.

Det övergripande verksamhetsmålet för skolbiblioteket vid Waldorfskolan i Umeå är att vara
en pedagogisk resurs i undervisningen och elevernas lärande. Framförallt ska skolbiblioteket
stödja skolan i dess uppdrag att bidra till elevernas lärande och utveckling i läs- och
skrivkunnighet samt medie- och informationskompetens (MIK).

Skolbibliotekets arbete ska vara anpassat för alla elevers olika förutsättningar och behov
med särskilt uppmärksamhet ägnad åt de målgrupper som specificeras i Skolverkets
allmänna råd.

Läsfrämjande

Den skolbibliotekarie som arbetar i skolbiblioteket arbetar aktivt för att skapa en kreativ och
utvecklande miljö som uppmuntrar till såväl nyfikenhet, skapande, skrivande, berättande
och läsning. I skolbiblioteket ska eleverna också erbjudas att ta del av vårt kulturarv på olika
sätt. Skolbibliotekarien arbetar för att i beståndet och i de läsfrämjande aktiviteterna erbjuda
material både för läsning inom undervisningen och för nöjesläsning. I det läsfrämjande
arbetet är vi medvetna om att elever har olika förutsättningar och att läsning inte bara är
bundet till tryckta böcker.
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MIK

Att vara medie- och informationskunnig är att: förstå den roll medier spelar i samhället; själv
kunna hitta och kritiskt analysera och värdera information; själv kunna navigera på, uttrycka
sig och skapa innehåll i olika medier och plattformar.

Inom MIK sätter vi mål för att eleverna ska uppnå kompetens inom följande övergripande
färdigheter

● förmåga till kritisk faktagranskning, analysering och problemdefinition för tryckta,
digitala och bildbaserade media

● förståelse för de problem och möjligheter som dagens massiva informationsflöde
innebär

● förmåga att finna lämpliga metoder för planering, insamling, bearbetning och
presentation

● förtrogenhet med såväl tryckta som elektroniska informationskällor som verktyg

Skolbiblioteket ska fortsatt arbetat aktivt med att stärka läsutvecklingen hos eleverna. Under
läsåret 2021/22 vill vi fokusera på medie- och informationskunnighet för skolans alla klasser,
anpassat efter ålder.

Källkritik ska vara en del i ämnesundervisningen och inte ett eget spår. Eleverna ska
utveckla en förmåga att tillämpa källkritik utifrån det innehåll som är aktuellt i de olika
ämnena. Det är lärarna som ansvarar för undervisningen och de har därför en nyckelroll.

Övergripande mål

Mål Aktiviteter och genomförande Ansvarig
Skolbiblioteket ska erbjuda ett

varierat utbud av böcker och
andra informationsresurser som
är anpassat efter ålder, intresse

och förmåga

Skolbibliotekarien tillsammans med
klasslärarna ansvarar för medieutbudet.
Skolans pedagogers och elevers
önskemål/ åsikter beaktas.
Kontinuerligt underhåll.
Bevakar utgivning och reor samt förnyar
utbudet successivt.Inköp av fler
faktaböcker prioriteras. Barn-, ungdoms-
och skönlitterära böcker på svenska,
engelska, samiska, tyska och spanska för
F – 9 utökas successivt.

En ”bank” av filmer och radioprogram,
som bygger på böcker, planeras och
upprättas för undervisningen i olika
ämnen, och som kan ordnas genom
MediaCenter.
Inventering av skolans CD- och musikalier
och hur lån inom skolan kan ske.

Skolbibliotekarien
tillsammans med
biblioteksgruppen

Skolbiblioteket ska erbjuda
material anpassat för elever
med funktionsnedsättningar

Följa upp ansökningen om
talbokstillstånd.. Skolbibliotekarien

Skolbibliotekarien
och pedagoger i



SKOLBIBLIOTEKSPLAN
2020-2023

ansöker om bibliotekskonto och
registrerarkonto hos MTM för Legimus.
Om talbokstillståndet dröjer eller ansökan
avslås ska de elever som behöver
anpassat material få fortsatt information
om hur de själva kan skaffa konto på
Legimus.
Skolbibliotekarien ska i urval av litteratur
till stöd för undervisning eller i andra
läsfrämjande aktiviteter alltid också ta
med litteratur som finns tillgängligt i
format anpassade för olika
funktionsvariationer
Vid nyinköp fortsatt försöka införskaffa
lättlästa böcker för olika åldersgrupper

samarbete med
logoped.

Eleverna ska ha kännedom om
bibliotekslokalerna, mediernas

placering samt bibliotekets
bestånd

Alla elever, med start från förskoleklass,
inbjuds till biblioteket för rundvisning,
information och introduktion i hur
biblioteket är utformat och fungerar.

Skolbibliotekarien
och pedagoger

Förutom det fysiska bibliotekets
ska skolbibliotekets bestånd på

sikt också finnas tillgängligt
digitalt och vara sökbart

Den digitala bibliotekskatalogen ska
finnas tillgänglig online för att söka i.
På skolan hemsida kan biblioteket
informera om aktiviteter, boktips och
nyförvärv.

Skolbibliotekarien
digitaliseringsansvari
g

Eleverna ska då ha tillgång till
lånekort och kunna låna och

återlämna media

Elevregister kopplas till den digitala
bibliotekskatalogen och används för in
och utlån.
Eleverna ska få undervisning och
instruktioner om hur utlån och
tillbakalämning fungerar med den nya
bibliotekskatalogen.
Eleverna kan också skaffa lånekort vid
Umedalens bibliotek, med tillstånd av
föräldrar.

Skolbibliotekarien,
digitaliseringsansvari
g och pedagoger
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Bibliotekslokalen

Waldorfbibblan (6-9) = WB (6-9) = ”Stora biblioteket”

Enligt IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek måste vissa slags utrymmen erbjudas för att1

skolbiblioteket ska kunna fylla sin funktion och erbjuda eleverna stöd i sitt lärande. Utifrån
dessa riktlinjer har vi följande mål för högstadiets skolbibliotek, det ”Stora biblioteket”.

Mål Aktiviteter och genomförande Ansvarig
Studie- och forskningsområde

- arbetsstationer som är
anslutna till internet, studie-

och forskningsbord

Anpassade studiebord finns vid fönstren
i den stora lokalen, och i grupprummet
intill.
Datorer med internetuppkoppling finns
tillgängliga i grupprummet.
Klassuppsättning av laptops finns i
högstadiehuset.

Skolbilioteksansvarig
IT-ansvarig

Område för informell läsning –
ett utrymme för böcker och

tidskrifter som uppmuntrar till
litteracitet, livslångt lärande och

nöjesläsning.

I samråd med arbetslagen och
vaktmästeriet planera möjliga läsmiljöer.
Aktuella och intresseväckande
skyltningar av böcker både i
bibliotekslokalen och ute i skollokalerna
utformas..
Hitta en balans i de skyltade böckerna
mellan nöjesläsning och ”nyttoläsning”

Skolbibliotekarien
tillsammans med
arbetslag och
vaktmästeriet

Administrativt område – plats
för lånedisk, utrymmen för

kontor, hantering av
bibliotekets mediematerial

samt lagerutrymmen för
utrustning, förbrukningsartiklar

och material

En arbetsyta för skolbibliotekarien med
internetuppkopplad dator och
förvaringsmöjligheter finns på lämplig
plats i lokalen. Förvaringsmöjligheterna
behöver ses över och helst utökas.

Skolbibliotekarie
Vaktmästeriet
IT-ansvarig

Förskoleklass

Mål Aktiviteter och genomförande Ansvarig
Alla barn i F-klassen känner till

Waldorfbiblioteket på
skolområdet samt

Umedalsbiblioteket på
gång-avstånd.

Alla elever inbjuds till skolbiblioteket för
information och introduktion.
Information om lånekort vid
Umedalsbiblioteket som ska hämtas
tillsammans med målsman
Skolbibliotekarien bjuder in F-klassen till
skolbiblioteket.

Skolbibliotekarien och
F-klasspedagoger

Väcka intresse för böcker och
berättelser hos alla barn.

Sago- eller berättarstund.
Bokpresentation.

Skolbibliotekarien och
F-klasspedagoger

Väcka uppmärksamhet och
nyfikenhet för källkritik.

Berättarstund med samtal om
trovärdighet. Visa och prata om olika

Skolbibliotekarien och
F-klasspedagoger

1 IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek, s.34
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slags media och internet på ett
åldersanpassat sätt.

Årskurs 1-3

Förutom ovanstående mål ska eleverna:

Mål Aktiviteter och genomförande Ansvarig
Vara nyfikna på böcker och

läser med glädje

- känna till några skönlitterära
barnboksförfattare och

illustratörer.

- olika sorters litteratur och
media som finns i biblioteket

Bokprat för alla klasser minst 2 gånger/
termin under varje läsår.

Författarbokprat i åk 2
Genomgång av olika genrer och skillnad
mellan skön- och facklitteratur. Läsa med
ögon eller öron media i åk 3
Pedagogerna bokar tid med
skolbibliotekarien

Skolbibliotekarien och
pedagoger

Ha kännedom om bibliotekets
lokal, mediernas placering samt

bibliotekskatalogen

Alfabetiserings- och orienteringsövningar
i biblioteket för åk 1 och 2. 1-2
gånger/läsår
Pedagogerna bokar tid med
skolbibliotekarien

Skolbibliotekarien och
pedagoger

Få högläsning och boksamtal Högläsningsperiod
Genomförs av pedagogerna med stöd av
skol- bibliotekarien

Skolbibliotekarien och
pedagoger

Kunna utföra enklare
informationssökning i böcker,

tidskrifter och lättare webbsidor

Informationssökning för åk 1
Sökmotorer, Google i åk 2
Skattjakt söka i fysiska uppslagsböcker i
åk 3
Pedagogerna kontaktar
skolbibliotekarien minst 1 gång per år
och senast 2 veckor i förväg och bokar
tid.

Pedagoger
tillsammans med
skolbibliotekarien

I sina informationssökningar på
internet, och andra digitala

medier kunna förhålla sig
källkritiska

Undervisning i källkritik, källtillit och
kritiskt tänkande. Eleverna ska få öva sig
att vara källkritiska av det material de
hittar vid sina sökningar, både text- och
bildbaserade

Pedagoger
tillsammans med
skolbibliotekarien

Veta att skönlitteratur kan
finnas tillgänglig inte bara som
tryckta böcker utan även som

ljud- eller talböcker online eller
på cd-skiva.

Eleverna får information om möjligheten
att ”läsa” på olika sätt vid bokprat och
klassbesök i biblioteket.
Skolbibliotekarien visar vad som finns
tillgängligt i skolbiblioteket och vad som
kan finnas vid de kommunala biblioteken

Skolbibliotekarien,
specialpedagog och
pedagoger

Årskurs 4-6

Förutom ovanstående mål ska eleverna:

Mål Aktiviteter och genomförande Ansvarig



SKOLBIBLIOTEKSPLAN
2020-2023

Kunna använda register och
innehållsförteckning i

facklitteratur och på webbsidor.

Kunna använda
åldersanpassade webbsidor för

att söka information.

Kunna använda fysiska och
digitala uppslagsverk.

Förstå att facklitteratur placeras
efter ämne

Åk 4 - Alfabetisering och skattjakt,
genomgång av digitala uppslagsverk,
faktaböcker och webbsidor, källkritik,
källtillit.
Sker i samband med temaarbete.
Pedagoger tar kontakt med
skolbibliotekarien minst 2 veckor innan
för tidsbokning och gemensam planering

Pedagoger
tillsammans med
skolbibliotekarien

Kunna utföra enklare sökningar
i bibliotekskatalogen och förstå

kopplingen med böckernas
placering i biblioteket

Genomgång av den egna
bibliotekskatalogen och minabibliotek.se,
”Katalogjakt” i åk 5
Pedagoger tar kontakt med biblioteket
minst 2 veckor innan för tidsbokning och
gemensam planering

Pedagoger
tillsammans med
bibliotekarier.
Samarbete ev. med
Umedalens
folkbibliotek

Kunna använda en sökmotor
och känna till några fler.

Kunna söka i minst en databas
utöver bibliotekskatalogen

Förstå skillnaden mellan
sökmotorer på internet och

databaser.

Informationssökning, upphovsrätt och
källkritik, källtillit i åk 6. Genomgång av
databaserna Landguiden och Alex, NE
och Länkskafferiet
Pedagoger tar kontakt med biblioteket
minst 2 veckor innan för tidsbokning och
gemensam planering

Pedagoger
tillsammans med
bibliotekarier.
Samarbete ev. med
Umedalens
folkbibliotek

Eleverna är nyfikna på böcker
och läser med glädje.

Skolbibliotekarien erbjuder varje klass
bokprat minst två gånger/år och årskurs.
Pedagoger tar kontakt med biblioteket
minst 2 veckor innan för tidsbokning och
gemensam planering

Pedagoger
tillsammans med
skolbibliotekarien

Eleverna får samtala om sin
upplevelse av läsningen.

Bibliotekarie kan i samarbete med
pedagoger genomföra boksamtal efter
gemensam läsning
Pedagoger tar kontakt med biblioteket
minst 2 veckor innan för tidsbokning och
gemensam planering

Pedagoger
tillsammans med
bibliotekarier

Eleverna känner till några
skönlitterärt betydelsefulla

barn- och
ungdomsboksförfattare och

deras verk

Författarbesök i åk 5
Biblioteket bokar efter samråd in lämplig
författare.

Skolbibliotekarien
tillsammans med
pedagoger.
Ev. samarbete med
Umedalens
folkbibliotek

Eleverna har läsvana och läser
ett delvis varierat urval barn-

och ungdomsböcker.

Pedagoger
tillsammans med
skolbibliotekarien

Årskurs 7-9

Förutom alla ovanstående mål ska eleverna:

Mål Aktiviteter och genomförande Ansvarig
Kunna hitta i sitt eget
skolbibliotek och förstå

I åk 7 övning från katalog till hylla.
Genomgång av utökade sökmetoder i

Pedagoger
tillsammans med
skolbibliotekarien
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grunderna i hur ett bibliotek
är uppbyggt.
Kunna använda
bibliotekskatalogen för att
söka medier i biblioteket.

bibliotekskatalogen helst i samband med
temaarbete.
Pedagoger tar kontakt med biblioteket
minst 2 veckor innan för tidsbokning och
gemensam planering

Ev. samarbete med
Umedalens
folkbibliotek

Kunna formulera relevanta
sökord och sökfrågor
Ha kunskap och färdigheter i
olika sökstrategier, i både
tryckta och elektroniska
medier.
Kunna välja rätt
informationskälla i varje
enskilt fall.
Kunna söka i minst en
databas utöver
bibliotekskatalogen

I åk 7 återkomma till Landguiden, ALEX i
samband med författarpresentationer
(använda olika källor: ALEX, böcker,
uppslagsverk och jämföra)
Övningar i samband med temaarbeten för
att träna sig att söka, formulera frågor,
sökord. Övningar i grundläggande
söktekniker för sökmotorer och databaser,
till exempel frassökning och booleska
operatorer.
I åk 8 genomgång i informationssökning,
utökade sökmetoder i Google och andra
sökmotorer. Webbresurser, tillgängliga
databaser, söka i register.
Pedagoger tar kontakt med biblioteket
minst 2 veckor innan för tidsbokning och
gemensam planering

Pedagoger
tillsammans med
skolbibliotekarien
Ev. samarbete med
Umedalens
folkbibliotek

Kunna kritiskt granska och
värdera och jämföra
information från olika källor.
Kunna ange sina källor och
veta varför det är viktigt att
ange källan.
Känna till vad upphovsrätt
innebär.

I åk 9 fördjupning i källkritik, källtillit och
upphovsrätt på Webben.
Repetition av tidigare övningar i samband
med projektarbete eller temaarbete.
I alla klasser erbjuda undervisning om
källkritik av olika medier och på internet
och sociala medier. Källtillit
Undervisa om skillnaden mellan
sökmotorer som google och databaser
och om ”filterbubblan”.
Pedagoger tar kontakt med biblioteket
minst 2 veckor innan för tidsbokning och
gemensam planering.

Pedagoger
tillsammans med
skolbibliotekarien Ev.
samarbete med
Umedalens
folkbibliotek

Är nyfikna och läser med
glädje ett varierat urval av
böcker för ungdomar och
vuxna

Bokprat.
Boklån
Tillgång till skolbibliotek och medier

Pedagoger
tillsammans med
skolbibliotekarien

Känner till några skönlitterärt
betydelsefulla barn- och
ungdomsboksförfattare och
deras verk.
Känner till några genrer inom
skönlitteraturen och vad
som utmärker dem.

Bokprat – skönlitterära genrer, ett till två
per läsår per klass.
Pedagoger tar kontakt med biblioteket
minst 2 veckor innan för tidsbokning och
gemensam planering.

Pedagoger
tillsammans med
skolbibliotekarien

Ha utökade kunskaper och
förståelse för källkritik,
källtillit och utvärdering av
källor

Undervisning i källkritik och källtillit av
tryckta och digitala medier, sociala
medier. Samtala om nätmobbing.

Skolbibliotekarien
och pedagoger
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Integrering av skolbiblioteket och samarbete

Mål Aktiviteter och genomförande Ansvarig
Pedagoger och övrig
personal ska vara
uppdaterade om MIK

Skolbibliotekarien erbjuder studiedag eller
fokussamtal för pedagoger om MIK med
stöd av material från Skolverket och
Statens medieråd

Skolbibliotekarien,
skolledning och
pedagoger

Biblioteksgruppen har
regelbundna möten och
kontinuerligt samarbete

Vid varje terminsstart planeras 1-2 möten
under rektors ledning under vilka de
övergripande uppgifterna planeras och
utvärderas

Biblioteksgruppen:
Rektor,
skolbibliotekarien
och representanter
från resp. arbetslag.

Skolbiblioteket är integrerat i
den övriga verksamheten

Skolbibliotekarien välkomnas till och får
inbjudan till kollegium och
arbetsgruppsmöten.
Pedagoger och skolledning informerar
skolbibliotekarien i god tid om kommande
teman i olika ämnen så tid finns att få fram
lämpligt material och planera relevanta
aktiviteter.
Skolbibliotekarien arbetar aktivt med att
informera övrig personal om bibliotekets
bestånd, undervisningsmaterial och
planerade aktiviteter.

Skolledning,
pedagoger och
skolbibliotekarien

Justerad Umeå juni 2021 och september 2021

Dokumentansvariga:

Bodil Svalberg, skolbibliotekarie till ht 2021
Marithe Lindblad, skolbibliotekarie från ht 2021
Linda Zachrisson, rektor
Waldorf Umeå, Sockenvägen 26
903 62 Umeå


