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Vision för grundskole- och gymnasiebibliotek i regi onen 
Unga länsinvånare får under sin skolgång nyckelkompetenser som ger goda förutsättningar att 
vara delaktiga, reflekterande medborgare i ett demokratiskt samhälle präglat av livslångt 
lärande. 
 

Mål 
2016 finns i regionen grund- och gymnasieskolor adekvatutrustade bibliotek med 
fackutbildade bibliotekarier som tillsammans med pedagoger arbetar för elevernas lärande, 
utveckling och måluppfyllelse. 
 

 

Genomförande 
Regionalt anordnas konferenser och seminarier. Lokalt upprättas handlingsplaner i varje 
kommun alternativt varje rektorsområde som är anpassade till styrdokument och lokala 
förutsättningar. 
Regionbiblioteket erbjuder kommunerna konsultativt stöd för detta. 
 

Bakgrund 

Skollagen 2010:800 2 Kap § 36 
Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 
 

Bibliotekslagen 1996:1596  
7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten 
 
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 
invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska 
och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.  
 
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 
genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för 
att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 
 

Skolbiblioteksvision 2005-2010 
2010 är biblioteksverksamheten en naturlig del i skolutveckling och elevernas och lärarnas 
arbetssätt. 
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Definitioner 

Nyckelkompetenser 
Med nyckelkompetenser avses de åtta punkter för livslångt lärande som antogs av 
Europaparlamentet 26 september 2006. Kompetens definieras här som en kombination av 
kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området. 
Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling och 
utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning: 
1. Kommunikation på modersmålet. 
2. Kommunikation på främmande språk. 
3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 
4. Digital kompetens. 
5. Lära att lära. 
6. Social och medborgerlig kompetens. 
7. Initiativförmåga och företagaranda. 
8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:sv:PDF  

Bibliotek – både materiell resurs och funktion 
• En gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas 

och lärarnas förfogande ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja 
elevernas lärande. (ur motivtext till skollagen, prop. 2009/10:165 s. 284) 

• Definitionen från Skolverket hösten 2011 samt Skolinspektionens tolkning av 
inspektionsuppdrag 

Lämplig kompetens för skolbibliotekarie  
• examen i informations- och biblioteksvetenskap eller motsvarande 
• kunskap om pedagogisk verksamhet och didaktik 
• god förtrogenhet med styrdokument för skola och lärande 

Ett skolbibliotek ska 
• ha adekvat kompetens och resurser vad gäller personal, medier, lokaler 
• ge ett kvalificerat stöd kring lärande och läsande  
• handleda så att eleven utvecklar språklig kompetens, informationskompetens, digital 

kompetens och kulturell kompetens 
• främja läsutveckling, läslust och läsupplevelser 
• ha likartad standard och resurser oavsett skola eller geografisk placering         

Ledord för funktionen skolbibliotek 
• skolbibliotekarier – en pedagogisk resurs 
• samverkan med lärare, pedagoger och rektorer 
• individorientering 
• informations-, sök-, medie-, digital kompetens → medievetenhet 
• färdigheter till elev/student för att känna till, värdera, bedöma olika informationskällor 
• språkutveckling och läsande (av olika former av texter) 
• tillgänglig och god studiemiljö 
• alternativa verktyg i lärandet 
• verksamhet kring kultur och olika konstformer 


