
 

 

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 

 
Fokusbibliotekens mål 

 

Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att: 

 vara en integrerad del av skolans verksamhet  

 verka läsfrämjande  

 utveckla informationskompetens  

Nulägesbeskrivning och övergripande mål Vist skola läsåret 16/17 

Fokus ligger på att utarbeta en mer strukturerad plan för läsfrämjande aktiviteter såsom boktips och boksamtal. Att fortsätta samarbeta med lärare och göra 

biblioteket till en del i den pedagogiska verksamheten. Samarbeta mer med fritids och göra en plan för detta. Målet är att alla elever på Vist skola under 

läsåret tar del av biblioteket som pedagogisk resurs inom läsning, informationssökning eller källkritik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vist skolas fokusbibliotek 2015-2016 
 

 Mål 

Läsfrämjande 

Aktivitet Ansvar Utvärdering    

Läsfrämja

nde 

 

 

 

      

Alla 

årskurser 

Biblioteket är 

tillgängligt och 

tilltalande och har ett 

bra urval av medier 

för personalen och 

eleverna. 

Biblioteket är öppet 

alla dagar i veckan. 

Mediebeståndet 

förnyas och gallras 

kontinuerligt. 

Lärare och elever 

kommer med 

inköpsförslag.   

Bibliotekarie      



Alla 

årskurser 

 

Biblioteket är en del 

i läs- och 

skrivundervisningen 

Tillhandahållande 

av litteratur för 

högläsning, en 

högläsningshylla, 

litteratur för egen 

läsning och 

faktaböcker m.m 

till skoluppgifter. 

Bibliotekariens 

medverkan som 

pedagog och 

inspiratör vid ex 

parläsning, ger 

boktips m.m 

Bibliotekarien.     

Alla 

årskurser 

Biblioteket är en 

resurs för elever som 

behöver stöd i språk 

och läsning 

 

Tillhandahållande 

av hjälpmedel 

såsom MP3 

spelare, talböcker, 

lättlästa böcker och 

registrering av egen 

nedladdning. 

Bibliotekarien       

Alla 

årskurser 

Ska vara 

språkstimulerande 

och inspirera till 

läsning. 

Läsaktiviteter 

såsom bokbingo på 

lov, sommarboken 

och bokjuryn. 

Bibliotekarien     

F-klasser Introduktion till 

biblioteket och 

bibliotekskunskap 

 

 

 

 

Åsa och Jenny har 

två 6-års visningar 

för båda 

förskoleklasserna. 

Vi tar upp hur 

biblioteket 

fungerar, hur båda 

Bibliotekarierna     



 

 

lånekorten fungerar 

och hur man hittar i 

biblioteket.  

 

F-klasserna 

Läsfrämjande och en 

del av bokjuryarbetet 

eftersom 

bibliotekarien läser 

bilderböcker från 

barnbokskatalogen. 

Högläsning och 

diskussion efteråt. 

 

 

 

Bilderboksläsning 

för F-klasserna. 

Spågumman 

används, från en 

läsande klass. 

Bibliotekarien     

Åk 3, åk 1,  

Läsning 

pågår 

Linköping 

Läsfrämjande och 

inspirera till läsning 

och möta författare 

och bokdiskussioner 

m.m.   

Författarbesök. Åsa 

berättar innan om 

författaren, visar 

Alex och berättar 

om några böcker 

som författaren 

skrivit. 

Bibliotekarien, 

lärarna 

    

Åk 2, 

Mål: 

Eleverna 

möter: 

”Berättande 

i olika 

kulturer, 

under olika 

tider och för 

skilda 

syften”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

. 

Läsfrämjande 

 

 

 

Varannan vecka 

läser Åsa en saga 

för årskurs 2. 

Spågumman från 

en läsande klass 

används och vi 

diskuterar boken 

efteråt. 

 

Bibliotekarien.      



Åk 5, åk 6 

 

Inspirera till läsning 

men också diskutera 

olika saker utifrån 

böckerna. 

Bokprat för årskurs 

6 ca 1 gång i 

månaden. 

 

Bokprat ibland för 

åk 5. 

Bibliotekarien     

 

 

 

Åk 2-6 Elevinflytande över biblioteksverksamheten.  

 

Eleverna… ”ges förutsättningar att utveckla 

sin förmåga att formulera sig och 

kommunicera i tal och skrift”. 

Biblioteksråd med elever från åk 

2-6 möte ca 5 ggr per termin. 
Bibliotekarie, bibliotekspedagog 

Åk 4, 5A, åk 6 

 

Textsamtal utifrån Lgr 11. Eleverna 

utvecklar sin förmåga att ”läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter för olika 

syften”. 

Textsamtal om böcker i flera 

klasser.  

Bibliotekarie, lärarna i de klasserna 

Fritidshemmen Samarbete med fritidshem Någon form av samarbete med 

fritidshemmen, hittills har Åsa 

haft boktips och högläsning. 

Bibliotekarie och fritidshemmen, 

skolledning 

  

Informationskompetens 

Mål 

 

Aktivitet 

 

Ansvar 

 

Alla klasser 

 

 

 

Synliggöra lärandet med hjälp av digitala 

hjälpmedel 

 

Varje klass publicerar minst ett 

arbete på Skolarena 

 

 

Bibliotekarien och lärarna 

 

 

 

 



F-klass 

                                                                

   

 

 

 

Bibliotekariens kompetens används för att 

komplettera övriga pedagogers undervisning 

i källkritik och informationssökning.  

 

Bibliotekarien är med i 

undervisningen i 

informationssökning och 

källkritik. 

Bibliotekarien och skolledning. 

Åk 3 

 

 

 

LGR 11 1-3 Undervisningen ska bidra till att  

eleverna utvecklar kunskaper om hur man 

söker och kritiskt värderar information från 

olika källor.  

 

Bibliotekariens kompetens används för att 

komplettera övriga pedagogers undervisning 

i källkritik och informationssökning.  

 

 

Bibliotekarien är med i 

undervisningen i 

informationssökning och 

källkritik 

 

Bibliotekarien och skolledning. 

Alla klasser 

 

 

 

 

 

Synliggöra lärandet med hjälp av digitala 

hjälpmedel 

Varje klass publicerar minst ett 

arbete på Skolarena 

Bibliotekarien och lärarna  

 Bibliotekskunskap 

Mål 

Aktivitet Ansvar 

Åk 1 Bibliotekarien har bibliotekskunskap med 

elever. 

Bibliotekarien undervisar i 

bibliotekskunskap. 

Bibliotekarien 

 


