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1.INLEDNING 
 

1.1 Syfte  
Syftet med Malå skolbiblioteksverksamheten är att skapa tydliga riktlinjer för 

skolbibliotekets verksamhet. Denna plan gäller under 2023 – 2025 och ska därefter 

revideras. Biblioteket är ett självklart nav för informationssökning och inhämtning. Att veta 

hur bibliotek fungerar, varför de finns och hur en orienterar sig i bibliotekets bestånd är en 

viktig del i media- och informationskunnigheten. Samhället är under ständig utveckling och 

digitaliseringen breder ut sig snabbare än någonsin. Att kunna orientera sig bland och 

värdera all information som vi konstant möter är idag ett krav snarare än ett undantag 

 

1.2 Bakgrund – skolbibliotek för alla 
Skolbiblioteken ingår i det allmänna biblioteksväsendet, som styrs av bibliotekslagen. 

Skolbiblioteken styrs även av skollagen (2010:800). Skolbibliotekets verksamhet i 

Malå kommun utgår från den definition av skolbibliotek som Skolverket använder. Enligt den 

ska skolbiblioteket vara: "...en gemensam och ordnad resurs av medier och information som 

ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet 

med uppgift att stödja elevernas lärande”. (Prop. 2009/10:165 s. 284)  

 

I bibliotekslagen framgår att skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt elever med 

funktionsnedsättningar samt elever som har annat modersmål än svenska och elever vars 

modersmål är något av de nationella minoritetsspråken bland annat genom att erbjuda 

litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers 

behov.  

 

Samsyn och samverkan mellan lärare, ledning och bibliotekarie är av största vikt för en väl 

fungerande skolbiblioteksverksamhet. För skolbiblioteket i Malå ansvarar kommunstyrelsen.  

Skolbiblioteket är ett stöd och ingår i skolans pedagogiska arbete. Lärare har huvudansvaret 

för planering, genomförande och undervisning. Skolbiblioteket arbetar så långt det är möjligt 

tillsammans med lärare (eller annan pedagogisk resurs) med läsfrämjande- och 

språkutvecklande metoder och material (ex lärarhandledningar) till undervisningen och 

vidareutvecklar med fördel dessa aktiviteter med folkbiblioteksresurser även på barnens fria 

tid, fördelen med att vara integrerad. 

  
 

Tillsammans för alla elever! 



2. BIBLIOTEKSKUNSKAP - HUR FUNKAR BIBLIOTEKET? 

Boka en visning av biblioteket. Mycket i att känna sig bekväm i att besöka ett bibliotek och 

använda sig av våra resurser är att individen ska känna sig trygg. Genom att de får en 

genomgång av tjänsterna tidigt kommer de förhoppningsvis känna sig bekvämare med att 

använda biblioteket som ett hjälpmedel kontinuerligt genom hela skolgången, i stället för att 

se det som en fysisk plats där bibliotekarien har all makt. 

Besöket anpassas efter åldersgrupp och behov. Hur funkar biblioteket, hur ser det ut och hur 

hittar du i det? Var står böckerna? Varför då? Varför är det viktigt att ställa tillbaka boken på 

rätt plats? Det här är inte alltid så självklart. Vi går tillsammans igenom med eleverna hur de 

hittar böcker, skiljer på skön- och facklitteratur, använder sig av utlåningsautomaten och 

mycket mer. Om tid finns över kan eleverna gärna låna böcker.  

 

 

Period/upplägg 

• Bokas i samråd med bibliotekarie. Framförhållning krävs 

• 1 gång per termin/klass 

• Mindre grupper i bibliotekets lokaler 

• Lärare deltar med grupper över 8 elever 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3. BIBLIOTEKSKUNSKAP – VISNING AV DIGITALA BIBLIOTEKET 
Bibliotekarien spelar en stor roll i att hjälpa eleven utveckla förmågor att finna och granska 

information själv. Vi ska vara vägledande i informationssökningsprocessen. Detta kan handla 

om att hjälpa eleven att själv hitta en bok bland våra hyllor och system i stället för att lämna 

eleven utanför processen och göra den beroende av bibliotekarien.  

Boka en visning av det digitala biblioteket. Elever och lärare får veta hur de kan använda sig 

av bibliotekets digitala tjänster. Vi går igenom hur du hittar böcker, e-böcker och andra 

media i bibliotekskatalogen på Startsida - V8-biblioteken (v8biblioteken.se)  samt hur du 

med hjälp av ”Mina sidor” kan reservera, låna om, skapa minneslistor och många andra 

funktioner.  

 

Period/upplägg 

• Bokas i samråd med bibliotekarie. Framförhållning krävs 

• 1 gång per termin/klass 

• I bibliotekets lokaler i mindre grupp. Eller i helklass i klassrummet 

• Lärare deltar med grupper över 8 elever 

 

4. LEGIMUS – FÖR ELEVER MED LÄSNEDSÄTTNING 

Legimus är en guldgruva för elever med läsnedsättning. Legimus är ett digitalt bibliotek, som 

drivs av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, där eleverna kan välja bland mer än 100 

000 titlar.  

För att få tillgång till Legimus behöver eleven ett eget konto för nedladdning. Malå bibliotek 

hjälper gärna till att registrera ett konto. Låntagare under 18 år måste ha tillstånd från 

vårdnadshavaren. Eleven behöver inte uppge orsak till läsnedsättningen. Här finns 

användaravtal för låntagare under 18 år samt avtal på 22 olika språk;  Användaravtal - 

Legimus  

 

Boka tid för talboksgenomgång. Varje elev som skrivs in får även en genomgång om 

reglerna och hur det fungerar.  

 

Period/upplägg för talboksgenomgång 

• Går att boka dagen innan under förutsättning att bibliotekarien är tillgänglig 

• I bibliotekets lokal 

 

https://www.v8biblioteken.se/
https://www.legimus.se/205825/anvandaravtal
https://www.legimus.se/205825/anvandaravtal


5. MIK [Medie- och Informationskunnighet] 

Mediekunnighet: Förstå mediernas funktioner. Informationskunnighet: Hantera och 

värdera information, att vara källkritisk.  

MIK delas upp i 23 olika delar som i olika grad går in i varandra. MIK är att kunna hantera, 

värdera och analysera det informationsflöde som förekommer via olika medietyper. Det 

handlar om allt ifrån digital källkritik, källkritik i vardagen, reklamkunnighet till 

bibliotekskunnighet. MIK handlar om alla människors rätt till information och kunskap: kort 

och gott en demokratifråga.   

 

Biblioteket är ett verktyg för lärare som planerar insatser inom MIK, exempelvis genom att 

tillhandahålla material och metoder för den kommande undervisningen.  

 
Exempel vad biblioteket kan bidra med  

• Lärarhandledningar 

• Kunskapsprogram, exempelvis UR  

• Checklistor om källkritiskt förhållningssätt som lärarna kan ha som stöd  

• MIK-nyttiga länkar. Exempelvis: Digitala lektioner, Internetkunskap, Svenskarna och 

internet, Ungar och medier 2021 och Barns rätt på internet etc. 

• Lyfta bibliotekets e-tjänster som en resurs i skolan  

• Handleda och stödja elever i att använda biblioteksrummet med medie- och 

informationskunnighet, det vill säga ”hjälp till självhjälp” 

• Utställningar och föreläsningar av sakkunniga när resurser finns 

• Handleda och stödja lärare i att söka, välja och lokalisera medier till undervisning och 

fördjupningsarbeten 

• Informationssökning på biblioteket och på internet, i böcker och massmedier 

 

 

 

På nästa sida finns ”MIK-bubblor” [moduler] inom olika ämnesområden.  

 

  

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdigitalalektioner.se&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0Zbvvc7JgnjiPYjEoXpF0W
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Finternetkunskap.se%2F&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1kHxksbLywhZDsykvP3V0p
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsvenskarnaochinternet.se%2Frapporter%2Fsvenskarna-och-internet-2020%2F&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1ImeEATTy9t1vqp-wfAmmL
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsvenskarnaochinternet.se%2Frapporter%2Fsvenskarna-och-internet-2020%2F&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1ImeEATTy9t1vqp-wfAmmL
https://www.youtube.com/watch?v=9hFZWlxcXtw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildkälla: MIK 2.0 – Unescos ramverk uppdaterat! - Digiteket 

 

 

 

 

 

 

 

Bildkälla: Medie- och informationskunnighet i skolan – vad ska barn och unga lära sig? - Digiteket 

https://digiteket.se/inspirationsartikel/mik-2-0-unescos-ramverk-uppdaterat/
https://digiteket.se/inspirationsartikel/medie-och-informationskunnighet-i-skolan-vad-ska-barn-och-unga-lara-sig/


6. BOKATTACKER - ETT LÄSFRÄMJANDE ARBETE 

En bokattack tar cirka 5–7 minuter, inklusive högläsning ur boken. Bibliotekarien berättar 

kort om bokens innehåll och handling samt läser ett utvalt stycke för eleverna.  

 

 

Med till klassen har bibliotekarien 

• Kort information kring vald bok. 

• Bild på omslaget, titel och en kort presentation av boken. 

• Genrehjul 
 

Informationsbladet lämnas över till läraren som ansvarar för hur de görs tillgängliga för 

eleverna. Tanken är att eleverna ska kunna använda dessa som boktips vid behov. Det går 

exempelvis sätta upp på väggen eller samla i en pärm. 

 

Fördelar med bokattackerna är att det i stället för vanliga bokprat blir en högre kontinuitet 

och att det blir tydligt hur viktigt det är med böcker och läsning då det återkommer varje 

vecka. Att en elev missar terminens/läsårets bokattack pga. sjukdom är heller ingen risk då 

det är en återkommande händelse. Ytterligare en fördel är att bibliotekariens 

förberedelsearbete blir fördelat över hela läsåret. 

 

En annan fördel är att arbetet med inläsning och förberedelse sprids ut under läsåret och 

även att den tid som tas från undervisningen upplevs som mindre kännbar eftersom det är 

en så kort stund varje gång. 

 

Period/upplägg 

• Varje eller varannan vecka utifrån bibliotekets verksamhet.   

• På förhand bestämma en fast tid och dag med läraren, samma tid varje tillfälle.  
 

 

 

 

 

 

 



7. BOKPRAT 

Bibliotekarien presenterar nya och gamla böcker som passar för den aktuella åldersgruppen. 

Bibliotekarien plockar fram 5–6 böcker grupperade efter genrer, exempelvis, förr i tiden, 

faktaböcker, skräck, deckare, sport och böcker med olika svårighetsgrad. En stor del av 

bokpratet är att även läsa högt ur valda delar ur en eller två böcker. Efter bokpratet kan 

eleverna gärna låna böcker. Bibliotekarien, och om möjligt läraren, hjälper sedan eleverna 

att hitta en bok som intresserar dem och passar deras individuella läsförmåga. 

Bokprat kan även varieras på lite olika sätt som exempelvis, författarbokprat, 

klassikerbokprat eller genrebokprat. Författarbokpratet går ut på att presentera 

författarskap i stället för enskilda böcker. Att få höra lite om författarens liv och den tid hen 

verkade i. Någon eller några böcker av varje författare visas upp och belystes lite extra, 

övriga kan ställas fram på ett bokbord. Författarbokprat är att fokusera på just 

författarskapet snarare än bokens handling 

Under genrebokprat är fokus på mer specifika genreindelningar, exempelvis fantasy, 

robinsonader, apokalyptiska, romaner eller dystopier. Vi går igenom huvuddragen i olika 

genrerna och bokpratar lite om några titlar.  

Framförhållning och samplanering med läraren inför bokprat är en förutsättning. Lärare 

deltar med fördel tillsammans med gruppen under bokpratet. 

 

Period/upplägg 

• Bokas i samråd med bibliotekarie. Framförhållning krävs, minst två veckor. 

• Bokprat kan vara mellan 20 - 30 minuter  

• I bibliotekets lokaler eller klassrum tillsammans med lärare (i biblioteket max 8 
elever) 

• Tillfällena kan variera efter behov och utifrån bibliotekets verksamhet 

 

Vid bokningen får läraren svara på ungefär följande frågor:  

• Hur stor är klassen?  

• Hur ser läsförmågan ut i klassen? Hur stor andel är svaga respektive starka läsare? 

• Finns det elever med läsnedsättning och behov av talböcker, lättlästa böcker eller 
andra anpassningar?  

• Vet du vilka slags böcker eleverna uppskattar? Vilka intressen har de?  

• Ska bokpratet och läsningen ske inom ett visst tema, till exempel en särskild 
epok/genre/tematik/arbetsområde?  

 
 



8. LÄSPROJEKT - PARLÄSNING 

Bibliotekarien hjälper även lärare med att söka, välja och lokalisera relevanta 

parläsningsböcker.  

 

Period/upplägg 

Bokas helst ungefär två veckor i förväg så att bibliotekarien har tid för planering, göra ett 

lämpligt urval och vid behov inläsning av titlar. Vi finns här som resurs och vi gör gärna så 

mycket vi kan för att hjälpa er.  

 

Vid bokningen får läraren svara på ungefär följande frågor:  

• Hur stor är klassen?  

• Hur ser läsförmågan ut i klassen? Hur stor andel är svaga respektive starka läsare? 

• Vet du vilka slags böcker eleverna uppskattar? Vilka intressen har de?  

• Finns det elever med läsnedsättning och behov av talböcker, lättlästa böcker eller 
andra anpassningar?  

 

9. BIBLIOTEKSTID 
Boka gärna in en fast bibliotekstid för din klass, till exempel en gång i veckan, varannan 

vecka eller en gång i månaden.  

 

10. HÖGLÄSNING  
Skolbiblioteket erbjuder högläsning vid speciella tillfällen som exempelvis ”Kura gryning”. Då 

bjuds enstaka klass/klasser in.  

 

11. SAGOSTUNDER 
Vi tar gärna emot grupper som vill besöka oss för en sagostund, eller så kan vi besöka 

förskolan/skolan. Tänk på att bibliotekarien behöver några dagars framförhållning. 

 
Period/upplägg 

• Bokas i samråd med bibliotekarien. 

• I bibliotekets lokaler eller förskolans lokal tillsammans med pedagog/er 

• Tillfällena kan variera efter behov och utifrån bibliotekets verksamhet. 

 



12. SAGOLÅDOR 
Låna en sagolåda på biblioteket! I lådan finns dockor, djur och annat som behövs för att 

gestalta sagan. Bockarna Bruse, prinsessan på ärten med flera. Sagolådor kan lånas av dig 

som har lärarlånekort eller med förskolans lånekort. 

 

13. KLASSUPPSÄTTNINGAR 
En del böcker på biblioteket finns i 3 exemplar eller fler. Dessa är bra att låna om flera elever 

vill läsa samma bok. Den delade läsupplevelsen gör även att man kan ha boksamtal där 

eleverna får möjlighet att diskutera boken med varandra. Vid olika läsprojekt plockar 

biblioteket fram klassuppsättningar i olika läsnivåer. Har vi inte tillräckligt med titlar lånar vi 

in från de andra v8biblioteken. Säg till i förväg, gärna någon vecka innan. 

 

14. INKÖPSFÖRSLAG 

Skolbiblioteket tar gärna emot inköpsförslag av både lärare och elever både när det gäller 

skön och facklitteratur. Ett tips är att fundera kring undervisningen och vilka faktaböcker 

som skulle kunna vara användbara för eleverna att inspireras från.  

 

15. SÄLLSKAPSSPEL 
Biblioteket har sällskapsspel för utlåning. Eleverna är välkomna in under raster eller på 

fritiden och spela tillsammans under förutsättning att allmänna regler följs.  

 

 

16. FILM  

Dvd filmer finns att låna på biblioteket för alla åldrar. Ett tips kan vara att en del böcker finns 

som film och kan med fördel jämföras och leda till intressanta samtal om olika medieformers 

berättarstil. Du kan också som lärare använda dig av e-tjänsten Cineasterna om vi inte har 

filmen som dvd. Du hittar Cineasterna på Startsida - V8-biblioteken (v8biblioteken.se) Allt du 

behöver är ett giltigt lånekort och internetuppkoppling. Du kan se tre filmer/vecka via ditt 

lånekort.  

 

 

17. UTSTÄLLNINGAR 
Kontakta gärna biblioteket när eleverna gjort egna alster som de vill ställa ut. Besök också 

biblioteket för att titta på våra utställningar. 

 

https://www.v8biblioteken.se/


18. FÖRÄLDRAMÖTE 
Bibliotekarien deltar gärna i mån av tid på föräldramötet och berättar om biblioteket, 

lånekort och vad barn och ungdomar kan göra på biblioteket i skolan och på fritiden. 

 

 

Finns det något övrigt som ni önskar kring samarbete med biblioteket? Tveka inte att höra av 

er till oss.  

 

Malin Stenberg 
Barn- och ungdomsbibliotekarie / Skolkultursamordnare 
 

E-post: Malin.stenberg@mala.se 

Biblioteket: biblioteket@mala.se 

Telefon: 0953 – 141 20 

mailto:Malin.stenberg@mala.se
mailto:biblioteket@mala.se

