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Handlingsplan bibliotek i grundskola och gymnasium 

i Kalmar län 2011-2014 
 
Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i Regionbibliotekets del i länets kulturplan som ska 
ligga till grund för regionens fördelning av de statliga kulturmedlen 2012-2014  
 

Vad vill vi uppnå? 
Vi vill uppnå en gemensam vision kring bibliotek på grundskolor och gymnasier i Kalmar län. 
Visionen antas regionalt av primärkommunala nämnden. Den ska vara ett politiskt dokument 
som visar att goda skolbibliotek i länets skolor spelar roll för regional utveckling. Arbetet med 
att genomföra visionen ska vara ett stöd för kommunerna och rektorerna att när det gäller 
Skollagen 2010:800, 2 kap § 36 ”elever ska ha tillgång till skolbibliotek oavsett 
skolform” 
 
Syftet är att barn och unga länsinvånare under sin skolgång får nyckelkompetenser som ger 
goda förutsättningar att vara delaktiga, reflekterande medborgare i ett demokratiskt samhälle 
präglat av livslångt lärande.  
Målet är att det i Kalmar läns grund- och gymnasieskolor finns adekvat utrustade bibliotek 
med fackutbildade bibliotekarier som tillsammans med lärare, pedagoger och rektorer arbetar 
för elevernas måluppfyllelse. 

 

Nulägesbeskrivning 

Skolbiblioteksvision för Kalmar län 2005-2010 
2005 antogs en skolbiblioteksvision för grundskolor i Kalmar län av Primärkommunala 
nämnden inom Regionförbundet: ”2010 är biblioteksverksamheten en naturlig 
del i skolutveckling och elevernas och lärarnas arbetssätt”. Av sex strategiska 
punkter är en uppfylld: ”2006 finns i Kalmar län en gemensam grundplan för 
informationskompetens att anpassa till de lokala skolorna och deras 
förutsättningar”. Detta kan ses som ett tecken på svårigheterna när det gäller att samverka 
kring eller implementera skolbiblioteksverksamhet i skolornas värld. Det är viktigt att 
understryka att orsakerna till svårigheter ligger både hos bägge verksamheterna. 
 

Kulturrådets skolbiblioteksstatistik 2008 
2008 undersökte Kulturrådet läget när det gäller skolbibliotek i Sverige. Mycket kortfattat kan 
man säga att den visade att en tredjedel av Sveriges skolenheter saknar skolbibliotek. Drygt en 
av tio skolenheter har varken bibliotek eller någon samling av böcker. Detta innebär att cirka 
250 000 elever inte har tillgång till skolbibliotek i någon form. Folkbiblioteken används i hög 
grad som en kompletterande resurs. Skolans användning av folkbiblioteket är sällan reglerad i 
något avtal. Dessa nationella siffror motsvarar i hög grad det regionala läget för Kalmar län.  
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Visionsarbete regionalt 
Arbetet med att ta fram en ny vision för 2011-2016 som ska gälla för både grundskola och 
gymnasium, har bedrivits genom att vid tre nätverksträffar med skol- och 
gymnasiebibliotekarier enas om syfte, mål och definitioner.  
 
Vidare har webbenkäter sänts ut till rektorer (på kommunala respektive friskolor), till 
bibliotekschefer samt till politiker inom ”skol”- och ”kultur”nämnd. Webbenkäten frågade 
efter befintliga och planerade resurser till skolbiblioteksverksamhet, integrering i pedagogiska 
verksamheten, bibliotekets betydelse för läsfrämjande respektive informationskompetens och 
liknande. Samtidigt informerades mottagarna om att webbenkäten skulle vara en del i 
underlaget inför en ny vision för bibliotek vid grundskola och gymnasium.  
 
Genom att Regionbiblioteket ingår i Lärandeområdesgruppen på Regionförbundet i Kalmar 
län har vi haft gott stöd i att kunna diskutera innehåll och formuleringar i gruppen med dem 
som arbetar regionalt med skolfrågor. 
 

Visionsarbete lokalt 
Arbete med en vision är en process, både när det gäller framtagande, förankring och 
genomförande. En viktig faktor för framgång är att en vision integreras och ägs av den lokala 
verksamheten. Där det finns skol- eller gymnasiebibliotekarier är det dessa som ska föra ut 
och diskutera visionen på den egna skolan. Detta bör göras i befintliga biblioteksråd, -nämnd, 
och –grupper. Rektor, skolledare och lärare måste vara delaktiga i att ta fram lokala 
handlingsplaner. 
 
Handläggare vid Regionbiblioteket i Kalmar län ansvarar för att informera skolor och 
kommuner där det inte finns skol- eller gymnasiebibliotekarier. Detta görs lämpligen genom 
att anordna möten för information och diskussion i varje kommun genominbjudan till 
skolchef, utvecklingsledare, rektorer, och politiker inom ”skol”nämnd. 
 

Aktivitetsplan 
Denna aktivitetsplan sträcker sig från 2011 fram till och med 2014 för att följa 
Regionbibliotekets del i regional Kulturplan. När det gäller framförallt 2013-2014 ska den ses 
som en ambition och möjlig inriktning utifrån dagens läge, styrdokument och forskning inom 
både skola och bibliotek. En avstämning och eventuella korrigeringar bör göras senast 
december 2012. 

2011  
• Enkät till rektorer i länet på grundskola och gymnasium kommunal, friskola eller 

annan huvudman 
• Enkät till bibliotekschefer i länet 
• Enkät till politiker i skol-, utbildnings-, kulturnämnder 
• Arbete med att ta fram en vision för grundskole- och gymnasiebibliotek i kalmar län 
• Kommunicering av visionsunderlaget lokalt och regionalt 
• Primärkommunala nämnden, PKN, och styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län 

antar visionen 
• Konferens Skol[biblioteks]utveckling för rektorer, biblioteksfolk, beslutsfattare och 

övriga intresserade i samarbete med Länsbibliotek Sydost 
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• Nätverksmöten 
• Omvärldsbevakning 
• Insamling av regional metodbank kring informationskompetens 
• E-möte kring samverkan lärare, pedagoger och biblioteksfolk i samarbete med 

Länsbibliotek Sydost 
 

2012 
• Konferens skolbiblioteket-  studiemiljö fysiskt och digitala miljöer. I samarbete med 

Länsbibliotek Sydost 
• Nätverksmöten 
• E-möte kring läsfrämjande. i samarbete med Länsbibliotek Sydost 
• Insamling av läsfrämjande metoder till regional metodbank. 

 

2013 
• Nätverksmöten 
• Omvärldsbevakning 
• Konferens uppföljning av skollagen. I samarbete med Länsbibliotek Sydost 
• E-möten kring metoder och forskning kring informationskompetens. i samarbete med 

Länsbibliotek Sydost 
 

2014 
• Konferens ”Från förskola till forskning – perspektiv” 
• Uppföljning av skolbiblioteksvisionen 
• Nätverksmöten 
• Omvärldsbevakning 

 

Möjligheter 
Tillgång till skolbibliotek finns nu med i skollagen under rektors ansvar (2 kap § 36). 
Skollagen innehåller även skrivelse ”trygghet och studiero” (5 kap § 3 och 4) Utbildningen 
ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 
präglas av trygghet och studiero.  
 
Ett skolbibliotek bemannat med biblioteksutbildad personal är ett sätt att uppnå detta utanför 
klassrum och andra pedagogiska lokaler. Det bör organiseras så att det innehåller alternativa 
studiemiljöer med stöd och handledning av personal och kompenserande verktyg. Ett 
skolbibliotek ska ge läs- och språkfrämjande aktiviteter kring litteraturen som upplevelse och 
konstform. Det ska representera ett ”vidgat textbegrepp” genom böcker, film, bild, ljud och 
andra medieformat. Skolbiblioteket ska vara ett ställe där läsande och lärande finns i 
växelverkan – utan att elevens prestationer bedöms/betygssätt.  
 
Biblioteksutbildad personal på skolbiblioteket kan ge både lärare och elever såväl stöd som 
ut-/fortbildning kring informations-/digital kompetens. På så sätt förmedlas och stärks en 
digital delaktighet som är en förutsättning i dagens samhälles komplexa informationsflöde och 
kommunikationsmönster.  
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Hinder 
Även vår region har idag en situation av vikande elevunderlag som påverkar varje enskild 
skolas organisation och resurser. Våra kommuner har de senaste åren haft krympande 
skatteunderlag och utflyttning som leder till snäva budgetramar. Skolans värld är just nu i en 
fas av många nya reformer – hur ska man hinna lära sig, införa och utvärdera dessa?  
 
Finns det utrymme för utveckling och/eller etablering av skolbibliotek? Har biblioteken 
synliggjort och förmedlat att ett samtida bibliotek erbjuder så mycket mer än böcker till lärare, 
skolledare, politiker och föräldrar?  
 
De nationella direktiven till ny lärarutbildning innehåller knappast något alls om hur läraren 
kan samverka med skolbibliotek som ett lärverktyg eller innebörden av att förmedla och 
integrera digital kompetens eller informationskompetens finns med. Linnéuniversitetets 
projekt ”Ung kommunikation” avslutas våren 2011.  
 
Finns det tillräcklig kunskap hos biblioteksfolk i länet om skolans styrdokument och 
förutsättningar? Hur handskas man med de olika uppdrag som folkbibliotek respektive 
skolbibliotek har? Vilken samverkan finns över nämnd- och förvaltningsgränser i de lokala 
kommunerna? 
 

Åtgärder  
Det krävs kommunikation och dialog mellan biblioteks- och skolfolk både på regional och 
lokal nivå. Regionbiblioteket anordnar fortbildning som både handlar om skolans 
styrdokument, debatt och forskning som inom bibliotekens områden. Marknadsföring och 
synliggörande av samtidens biblioteks utbud och metoder behöver utvecklas och samordnas. 
Regionbiblioteket bör initiera och organisera utveckling av skolbibliotekens fysiska och 
digitala miljöer. Undersöka om det finns intresse i några kommuner att bli piloter när det 
gäller skolbibliotek.  
 
 


