Skolbiblioteksenkäten 2018

“Förutom skolbibliotekariernas
pedagogiska funktion
visar enkäten att de också
är en trygghetsfaktor.”

• Litteraturförmedling och
läsfrämjande
• Medie- och
informationskunnighet
• Fysisk miljö
En undersökning av
Skolbibliotekscentralen

Skolbiblioteksenkäten 2018
Enkätens bakgrund och uppföljning

2012 beslutade dåvarande skolförvaltningarna i samråd med Skolbibliotekscentralen (SBC) att den
enkätundersökning som genomförts i kommunens skolor skulle återkomma vart tredje år. I februari 2018
genomfördes den för tredje gången av elever i årskurs 4 och 9 i Lunds kommunala skolor.
Syftet med enkäten är att undersöka elevernas attityd till, uppfattning om och användning av sitt skolbibliotek. Med
hjälp av elevernas svar och synpunkter kan vi följa hur skolbiblioteken utvecklas. Vi kan även genom uppföljning
se vilka utvecklingsområden som finns och bör prioriteras, både på de enskilda skolorna och på en övergripande
kommunal nivå. Materialet ger varje skolledare möjlighet att tillsammans med skolbibliotekarien arbeta vidare
med att utveckla skolbiblioteksverksamheten utifrån just den skolans behov. Vi ser också enkäten som ett viktigt
underlag i strävan mot en likvärdig skola.
Undersökningen omfattar tre områden: litteraturförmedling och läsfrämjande, medie- och informationskunnighet
(MIK) samt frågor om den fysiska miljön.
Enkätens upplägg och frågeställningar utformades av Skolbibliotekscentralen, SBC och den referensgrupp av
skolbibliotekarier som bildades 2012. Genom utvärdering av och synpunkter på enkäten från 2012 utformades
2015 års enkätundersökning. Inför 2018 beslutades utformningen skulle följa 2015 års enkät för att underlätta
jämförelser mellan de två undersökningarna.
De sammanställda svaren för hela kommunen presenteras i detta dokument. Varje skolas enkätsvar skickades ut
till skolledare och skolbibliotekarie tillsammans med det övergripande resultatet för kommunen, för uppföljning på
respektive skola. Uppföljning har skett på de enskilda skolorna genom samtal mellan skolledare, skolbibliotekarier
samt representanter från SBC, där elevernas synpunkter diskuterats och hur skolan utifrån dessa kan arbeta vidare.
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Skolbibliotekscentralen

Kultur- och fritidsnämnden är huvudman för skolbibliotekscentralen (SBC) som är en central resurs och ett
sammanhållande nav för skolbiblioteken inom grundskolorna i Lund. Genom samverkan med skolförvaltning
och huvudmän för de fristående grundskolorna ska SBC stödja och stärka skolbiblioteken i Lund så att dessa
verksamheter kan utvecklas och förstärkas i enlighet med elevernas behov och måluppfyllelse. SBC ger bland annat
konsultativt stöd i skolbiblioteksfrågor, samordnar och driver nätverk för erfarenhetsutbyte och kvalitetsutveckling
för skolbibliotekarier respektive skolledare samt ansvarar för administration, stöd och service till grund- och
gymnasieskolor av gemensamma bibliotekssystem i samverkan med folkbibliotekets systemorganisation. SBC följer
systematiskt skolbibliotekens verksamheter där elevenkäten är en del.

“I en nationell jämförelse menar vi att Lunds skolbibliotek ligger i den övre
halvan både vad gäller bemanning och medieanslag men med stora variationer
mellan skolorna.”
Skolbiblioteken i Lunds kommun

Lund har en hög ambitionsnivå för skolbiblioteksverksamheten. Av 37 kommunala skolbibliotek bemannas 33
av fackutbildade skolbibliotekarier. Det främsta syftet med skolbiblioteksverksamhet är att vara en pedagogisk
resurs för eleverna i deras lärandeprocess. Enligt kommunens biblioteksplan (2018) gäller gemensamma riktlinjer1
för skolbiblioteken där bland annat skolbibliotekets delaktighet i skolans pedagogiska vision och samverkan med
skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande betonas. En självklar uppgift är även att stärka
såväl elevernas läs- och kommunikationsförmåga som deras digitala kompetens. Skolbibliotekariens kompetens när
det gäller att bidra till lärarnas kompetensutveckling inom medie- och informationskunnighet (MIK) betonas också.
I en nationell jämförelse menar vi att Lunds skolbibliotek ligger i den övre halvan både vad gäller bemanning och
medieanslag men med stora variationer mellan skolorna. 2017 varierade medieanslagen mellan 65 kr per elev
och 312 kr per elev enligt vad som rapporterats in till SBC. Bemanningen varierar från enstaka timmar per vecka
till 150 procent bemanning med fackutbildade bibliotekarier. Svensk biblioteksförening utgår från riktvärden på
en bibliotekarie per 300 elever i grundskolan2. Det finns ingen nationell sammanställning över bemanning och
medieanslag utöver Kungliga Bibliotekets (KB), där enbart skolbibliotek med mer än 20 timmars bemanning per
vecka finns med. KB:s sammanställning visar att 41 procent av elever i Sverige har tillgång till skolbibliotek med
minst halvtidsbemanning. Nyförvärvskostnaden för fysiska medier på dessa skolbibliotek är i genomsnitt 99 kronor
per elev3.
1 Se gemensamma kriterier för skolbiblioteken i Lund i bilaga 1.
2 Bemanna skolbiblioteken!: DIK och Svensk biblioteksförening (2018)
3 Bibliotek 2017: Offentligt finansierade bibliotek, Kungliga biblioteket (2017)
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Slutsatser och utvecklingsområden

Enkäten är tillsammans med årliga avstämningar och nätverksträffar ett av Skolbibliotekscentralens redskap för
en lägesbild över skolbibliotekens verksamheter. Den ger en i huvudsak positiv bild av elevernas relation med
skolbiblioteken. Vi kan dock se att skolbiblioteket i bland inte fullt ut fungerar som den pedagogiska resurs det har
potential till.

Samverkan inom skolan

Enkäten visar att eleverna på vissa skolor främst ser biblioteket som en fysisk miljö som till största del är en
resurs för läsning av skönlitteratur. Lund har länge haft som målsättning att alla elever ska ha tillgång till en
fackutbildad skolbibliotekarie men skolbibliotekens roll som måluppfyllande faktor beror naturligtvis inte enbart
på skolbibliotekarien. Forskning som finns kring skolbibliotek visar att för att skolbiblioteket ska bidra till elevernas
språkutveckling, läsförmåga och informationskompetens, krävs väsentlig samverkan mellan skolbibliotekarien och
lärarna4. Att skolbiblioteket har legitimitet i skolan och stöd från skolledningen är av stor vikt för elevernas användning
av skolbibliotek som en pedagogisk resurs. Det kan handla om att rektorer kan lyfta skolbiblioteksfrågor på APT eller
att det ges förutsättningar för gemensam kompetensutveckling för lärare och skolbibliotekarie. Nyanställda lärare bör
få en introduktion till skolbibliotekets resurser.

Bemanning

Bemanning är en nyckelfaktor för god
skolbiblioteksverksamhet. Ska skolbiblioteket ha
möjlighet att nå de gemensamma kriterierna krävs
tillräckliga förutsättningar både i bemanningstid och
medieanslag.
Tillräckligt stora och attraktiva tjänster är också viktigt
vid nyrekrytering. Efterfrågan på bibliotekarier har ökat
kraftigt de senaste åren och det råder konkurrens om inte
minst skolbibliotekarier.
Förutom skolbibliotekariens pedagogiska funktion visar enkätsvaren på bibliotekspersonalen som trygghetsfaktor.
Skolbibliotekarien har vanligen en annan relation till eleverna än lärare och möter dem i flera olika sammanhang.
Skolbibliotekarien kan vara en resurs som är delaktig i kartläggning och planering för att motverka trakasserier och
kränkande behandling.

Tillgänglighet, lokaler och fysiska utformning

Skolbibliotek är framförallt en verksamhet och inte ett rum. Samtidigt visar elevenkäten att skolbiblioteket fysiska
utformning är viktig för eleverna. Skolbibliotekslokalen lyfts fram som en lugn plats på skolan. Det ska vara rent
och i ordning och gärna med många sittplatser för att kunna sitta och läsa eller arbeta. För att frigöra tid för
skolbibliotekarien bör utrustning för självutlån finnas. Genom kommentarerna framgår att hinder av olika slag
minskar lusten att gå till biblioteket. Från små saker som att man måste ta av sig skorna när man kommer dit, till att
eleven måste be en lärare att låsa upp biblioteket, blir stora hinder för att uppsöka biblioteket. Även placeringen av
skolbiblioteket nämns som hinder i de fall då det ligger avsides. Tillgänglighet, bemanning och regelbundna öppettider
är alltså viktiga för att eleverna skall känna att det är meningsfullt att gå till biblioteket.

“Skolbibliotek är framförallt en verksamhet och inte ett rum.“
Delaktighet

Få elever upplever sig ha möjlighet att få vara med och påverka inköp av böcker till biblioteket. Detta trots att de
flesta uppmuntrar inköpsförslag. Biblioteksråd finns på många av skolorna och är ett utmärkt sätt att öka elevernas
delaktighet.

Likvärdighet

Som tidigare nämnt varierar elevernas förutsättningar mellan de olika skolorna när det gäller tillgång till god
skolbiblioteksverksamhet. En del skolor har ett bibliotek som är fullt bemannat med fackutbildad personal med
generösa öppettider och medieanslag, medan andra har låg bemanning, sporadiska öppettider och låga anslag.
En förhoppning är att inriktningsmålen och de prioriterade utvecklingsområdena tillsammans med gemensamma
kriterierna för skolbibliotek som fastslås i biblioteksplanen kan verka för att skapa ökad likvärdighet.
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4 Gärdén, Kungliga biblioteket (2017)

Analys av skolbiblioteksenkäten 2018

Enkätens frågor presenteras här en och en. Fråga 1 och 2 redovisas inte nedan, då de behandlar skola och antal
elever på skolan.

Fråga 3. Hur ofta besöker du ditt skolbibliotek?

Här ser vi, liksom 2015, stora skillnader mellan årskurs 4 och 9. 44 procent av eleverna i år 4 uppger att de går till
biblioteket Varje vecka, jämfört med 19 procent i år 9. Detta är en minskning sedan 2015 för båda grupperna.
I år 4 har man istället börja gå till biblioteket Varje månad, medan år 9 har en högre siffra på Aldrig. Samtidigt går fler
i år 9 Varje dag. På många av skolorna har man i år 4 schemalagd tid i biblioteket på ett helt annat sätt än i år 9, vilket
troligtvis är en av förklaringarna till att mer än dubbelt så många elever i år 4 går varje vecka.
Liksom i analysen 2015 vill vi lyfta fram att det är viktigt att vara medveten om är att den här delen av enkäten avser en fysisk miljö. Skolbibliotekarierna är på många skolor ute i klasserna och bedriver biblioteksverksamhet där i
form av bokprat, informationssökning osv.

Fråga 4. Vad gör du där?

Eleverna i båda årskurserna använder mest biblioteket till att låna och läsa böcker och tidningar. Gemensamt är
också att man i något mindre utsträckning letar material till skolarbete. I år 9 använder man dock oftare biblioteket
som en plats att plugga på nu jämfört med 2015.
Frågar bibliotekarien om hjälp har minskat med ca 5 procent i båda grupperna. Formuleringen är förmodligen missvisande då vi misstänker att eleverna uppfattar det som att man söker upp bibliotekarien och ber om hjälp, vilket
eleven i praktiken inte behöver göra för att faktiskt få hjälp. Bibliotekarien förekommer ofta frågor genom att själv
fråga om eleven hittat vad den söker eller på ett naturligt sätt föreslå böcker, länkar eller annat material.

Fråga 5. Tycker du att det är fint i ditt skolbibliotek?

Genom att använda formuleringen fint menar vi en positiv känsla av skolbiblioteket. Det kan verka luddigt formulerat, men genom de fria kommentarerna upplever vi att eleverna uppfattat denna betydelse. Siffrorna är mycket lika
svaren från 2015, 75 pocent i år 4 och 62 procent i år 9 tycker att det är fint på deras skolbibliotek.
I kommentarsfältet framkommer att det eleverna uppskattar i sitt bibliotek är en ren och städad miljö där böcker
och medier är välorganiserade och lätta att hitta. Man betonar soffor och sköna sittplatser och man vill att det ska
vara mysigt och lugnt. En mycket viktig aspekt som flera lyfter fram är biblioteket som en lugn och trygg plats där det
finns en vuxen person närvarande. Det visar på bibliotekets betydelse som fristad eller trygg plats i en skolmiljö som
eleverna ibland kan uppleva som ”stimmig och rörig”. Eleverna i år 9 kommenterar även biblioteket som en plats att
studera på mycket mer än de gjorde 2015.

Fråga 7. Tycker du att biblioteket har bra öppettider?

I år 9 är några procent mer positiva till öppettiderna, men annars är det nästan ingen skillnad från 2015. 40 procent
av eleverna i år 9 svarar Vet inte, vilket kan tolkas som att de antingen inte använder biblioteket så mycket, eller kanske inte behövt tänka på det eftersom det oftast är öppet när de behöver tillgång till det.
I år 4 är man mer positiva än i år 9 även om de som svarat Ja sjunkit med 7 procent jämfört med undersökningen
2015, när 54 procent svarade Ja. 31 procent svarade Vet inte.
En sak att ta i beaktande när man tittar på svaren i de olika årskurserna är att man i 4:an ofta har schemalagd bibliotekstid, vilket inte är lika vanligt i nionde klass. Det kan givetvis påverka att eleverna i fjärde klass i större utsträckning uppfattar att biblioteket är öppet oftare. Samtidigt stänger en del skolbibliotek när de har visning, vilket
då gör att en niondeklassare kan uppleva att det under samma tid oftare är stängt, något flera elever nämner i sina
kommentarer.
Genom kommentarerna framgår det att eleverna vill ha ett öppet och bemannat bibliotek.

Fråga 8. Skriv gärna varför du tycker det. Fält för fria kommentarer

I kommentarerna framgår det att eleverna i båda årskurserna vill ha utökade öppettider, både för att kunna låna
oftare och framför allt mer flexibelt. Många lyfter att det skall vara öppet på lunchen och andra raster, samt att det
behövs en bibliotekarie så att de kan få hjälp.
Ett sätt att möta önskemålet om mer flexibla tider är att inte all bibliotekstid förläggs till samma tid varje vecka, utan
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att det kan rotera lite under veckan. Då förhindrar man även att eleverna alltid kommer till ett obemannat bibliotek
ifall det är just den tid bibliotekarien har sin rast den dagen till exempel.
Från och med fråga 9 delar sig enkätens frågor beroende på vilken årskurs eleven går i. Därför redovisas några av svaren nedan efter årskurs för att sedan redovisas tillsammans igen.

[Åk 4] Fråga 9. När jag söker information till skolarbeten använder jag:
Internet/digitala källor
Tryckta böcker
Material från läraren
Totalt

Ofta
264
44,6%
125
21,7%
257
43,6%
646

Ibland
237
40%
324
56,2%
233
39,5%
794

Aldrig
28
4,7%
47
8,2%
30
5%
105

Vet inte
63
10,6%
81
14%
70
11,9%
214

Tanken med den här frågan är att ta reda på i vilken utsträckning eleverna använder sig av digitala verktyg kontra
mer traditionella när de ska söka information till skolarbeten. 2018 uppger fler elever att de använder digitala källor
Ofta än 2015 då 35 procent gav samma svar. Samma år svarade 53 procent svarade Ibland. Användandet av Tryckta
böcker har minskat på Ofta till förmån för Ibland och Vet inte. Även material från läraren har minskat något.
Resultaten är inte förvånande. I takt med att skolan digitaliseras mer och mer ökar naturligtvis elevernas användning
av digitala källor.

[Åk 4] Fråga 10. Man ska alltid ange var man hittat informationen till sitt skolarbete, alltså i
vilken bok eller på vilken sida på Internet man har läst det. Vet du hur man gör det?

I Lgr115 är det först för de äldre eleverna som krav på källredovisning står utskrivet i kursplan för svenska centralt
innehåll, årskurs 7-9 (s. 262). Men i de riktlinjer1 som skolbibliotekarierna i Lunds kommun har skapat för informationssökningsundervisning står ”att ange källa då information och fakta av någon annan används.” med redan som mål
för elever i år 3. Därför känns det relevant att ta reda på om kommunens fyror uppger att de kan redovisa sina källor,
eftersom det ger skolornas bibliotekarier en uppfattning om de behöver arbeta mer med detta område eller inte.
Resultatet är kanske mest intressant på den egna skolan för varje bibliotekarie och med tanke på att källredovisning
alltså inte är något krav i Lgr11 i år fyra kan vi inte säga så mycket om att 47 procent av eleverna i kommunen inte känner till hur de ska göra för att redovisa sina källor.
I samtalen fick vi intrycket att man på flera skolor arbetar mer med källkritik redan i fyran, även om det sker senare
under vårterminen.

[Åk 4] Fråga 11. Har ni pratat om Upphovsrättslagen i skolan? Alltså hur man får använda
bilder och annat man hittar på tex nätet.

Denna fråga hade en annan och mycket sämre formulering i den förra enkäten, varför svaren inte kan jämföras. 40
procent svarar Ja. Med tanke på att ”Regler kring upphovsrätt för både text och bild” ligger som mål för årskurs 4-6 i
Riktlinjerna för Medie- och informationskunnighet är det ett bra resultat.
[Åk 9] Fråga 9. När jag söker information till skolarbeten använder jag dessa verktyg: Följs i

enkäten av tabell med olika källor för eleven att ta ställning till

Användningen av Ne.se ligger kvar på ungefär samma användning som 2015 när 88 procent använde den Ofta eller
Ibland. 2018 är motsvarande siffra 86 procent. Landguiden har minskat till 33 procent från 48 procent 2015.
Utöver Länksamlingar, som har ökat mycket, har användandet av de digitala källorna minskat något. Även Wikipedia
har färre uppgett att de använder Ofta till förmån för Ibland.
Material från lärare har ökat med ca 10 procent till 93 procent jämfört med 2015, vilket är en intressant utveckling.
Det är svårt att veta hur eleverna definierar Material från läraren, ifall det är något man fått specifikt för en uppgift,

5 Lgr 11 2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: reviderad 2018. Stockholm: Skolverket

eller om det är något som kommer ur en kursbok som delats ut av läraren. De flesta eleverna i nionde klass
har god tillgång till uppkopplade datorer, ändå använder man inte de databaser kommunen har i så stor utsträckning, utan använder mer material från sina pedagoger.
Bibliotekarien har blivit mer osynlig i år 9. 81 procent uppger att de aldrig frågar skolbibliotekarien när de
letar material till skolarbeten. Samtidigt plockar många skolbibliotekarier ihop material till klasserna utan att
eleverna känner till det, vilket gör att en del av det material eleverna tänker sig kommer från pedagogerna i
själva verket kommer från skolbibliotekarien.

[Åk 9] Fråga 10. Skatta dina förmågor på nedanstående områden genom att markera
på skalan. Följs i enkäten av tabell där olika källkritiska förmågor nämns.
Generellt kan man konstatera att eleverna i kommunen anser sig vara ganska goda informationssökare i år
9, precis som de gjorde 2015. Siffrorna följer varandra ganska bra. De tycker att det är Lätt eller Ganska lätt
att söka information från olika källor (ca 91 procent), att värdera källors tillförlitlighet (ca 78 procent) och att
redovisa de källor man använt (ca 80 procent).

Det är fortfarande lite svårare att ha koll på upphovsrätt och Creative Commons, endast 41 procent anser det
vara Lätt eller Ganska lätt, nästan lika många tycker att det är Ganska svårt eller Svårt (32 procent). 27 procent Vet inte, vilket ju skulle kunna betyda att de tycker att det är svårt.
Att urskilja budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt tycker nästan
70 procent är Lätt eller Ganska lätt. Här misstänker vi att elevernas självbild är något positivare än
verkligheten, då det är lätt att överskatta sig själv och sin kompetens.

Fråga 13 [Åk 4] & 11 [Åk 9] Tycker du att det finns bra böcker i biblioteket?

I båda årskurserna svarar 6-7 procent färre Ja på frågan, samtidigt som fler i år 9 svarar Vet inte. I årskurs 9
lånar man mindre till egen läsning, vilket kan påverka svaret till det mer negativa hållet. Det kan också vara så
att eleverna lånar mindre eftersom utbudet av böcker för denna grupp är mer begränsat.
I slutet av enkäten får eleverna tillfälle att kommentera fritt. I år 9 är det flera kommentarer som rör utbudet
av böcker i skolbiblioteket. Flera efterlyser ett bredare utbud av ungdomsböcker, samt utökade möjligheter att
lyssna till böcker trots att de inte uppfyller kraven för Legimus6.
Detta behöver givetvis diskuteras på skolnivå utifrån de förutsättningar och behov som finns där.
Eleverna i år 4 kommenterar mest att de vill ha fler exemplar av populära titlar eller fler böcker inom en
genre.

Fråga 14 [Åk 4] & 12 [Åk 9] Kan du påverka vilka böcker som köps in till biblioteket?

Här är det fortfarande förvånande få elever som uppfattar att de kan påverka bibliotekets inköp. Antalet
elever som svarat Ja har sjunkit något sedan 2015 i båda årskurserna. Endast 34 % i fyran och 32 procent i
nian säger sig kunna ha inflytande över detta. Intressant här är att gå ner på skolnivå och se hur det ser ut på
olika skolor. Flera av bibliotekarierna står frågande inför siffrorna då de själva upplever att de arbetar mycket
för att öka elevernas inflytande på just denna punkt.

Fråga 15 [Åk 4] & 13 [Åk 9] Hur brukar du få tips på bra böcker?

I både år 4 och 9 är Kompisar det dominerande sättet att få boktips på. Detta är bra eftersom det visar att
eleverna faktiskt pratar med varandra om böcker. Skolbibliotekarien, bokprat och skyltning i skolbiblioteket
är en stor källa till boktips, särskilt för de yngre eleverna. Bland niorna ligger Nätet på andra plats, vilket är
intressant. Flera skolbibliotek har konton i sociala medier där de tipsar om böcker, och flera elever uppger att
de får tips från YouTubers.
Bokattacker7 och bokprat är mycket viktiga för elevernas läsning. Här är det också intressant att studera resultaten på skolnivå, då flera av skolorna som svarat inte har tillräckligt med personal i sina bibliotek för att de
skall kunna genomföra läsfrämjande arbete ute i klasserna.
34 % respektive 35 procent får tips från familjen. Det visar sig att även lärare är viktiga som litteraturförmedlare, något som också det visar på det viktiga i vuxna, läsande förebilder.
6 Legimus är en gratistjänst för personer med läsnedsättning, som till exempel dyslexi eller koncentrationssvårigheter.Tillgång
och inloggning till Legimus får eleven via sitt skolbibliotek från Myndigheten för tillgängliga medier
7 Under en bokattack bryter skolbibliotekarien ordinarie undervisning med ett kort bokprat om en titel.
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Fråga 17 [Åk 4] & 15 [Åk 9] Vet du att du har möjlighet att få lyssna på dina läroböcker
(Inläsningstjänst)?

Här svarar fortfarande 60 procent Ja, vilket är ett alldeles för lågt antal – särskilt med tanke på att det är samma
nivå som 2015. Inläsningstjänst och möjligheten till att få lyssna på sina läroböcker är något som alla elever borde
känna till, då det är något som alla har rätt till. Det är en stor satsning på ett kommungemensamt abonnemang.
Dessutom uttrycker eleverna detta år att de vill ha möjlighet att lyssna på litteratur även om de inte har rätt till
Legimus.
Som uppföljning skulle det här vara intressant att se hur man arbetar med Inläsningstjänst ute på skolorna, samt
hur väl förtrogna pedagoger och specialpedagoger är med tjänsten och sin egen roll som förmedlare till eleverna.

Fråga 18 [Åk 4] & 16 [Åk 9] Om du har lässvårigheter (till exempel dyslexi), vet du om att
det då finns möjlighet att låna och lyssna på talböcker via Legimus eller biblioteket?

Siffrorna här är relativt bra, även om ca 5 procent av eleverna svarar Nej. Här är det viktigt att se hur det ser ut på
varje skola, då resultatet förmodligen varierar rätt kraftigt mellan skolorna. Även här är likvärdigheten viktig, och
framför allt elevens rättighet att få tillgång till detta hjälpmedel både för sina studier och för fritidsläsning.
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Bilaga 1

Gemensamma kriterier för skolbibliotek i Lunds kommun (bilaga 2 i
Biblioteksplanen)
Det främsta syftet med skolbiblioteksverksamheten inom grund- och gymnasieskolan i Lund är att vara en pedagogisk
resurs för eleverna i deras lärandeprocess. För att uppnå detta ska varje skolbibliotek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vara en tydlig del av skolans pedagogiska vision
samverka med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande
stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld
stärka elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier
erbjuda stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser
ha överblick över lärresurser och ge stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning
vara bemannat av fackutbildad bibliotekarie i en omfattning som gör det möjligt för skolbibliotekspersonalen att aktivt och kontinuerligt bidra till att ovanstående kriterier uppfylls
ha ett grundbestånd omfattande böcker, facklitteratur, skönlitteratur, informationsteknik och andra medier anpassade
efter skolans årskurser
ha ett medieanslag som är tillräckligt för att skolbiblioteket kontinuerligt ska kunna underhålla och uppdatera utbudet
av medier
vara tillgängligt hela skoldagen genom självutlåning samt under skolbibliotekariens bemanningstid
ha talbokstillstånd (Legimus)

Bilaga 2

Riktlinjer för medie- och informationskunnighet
Det främsta målet för skolbiblioteksverksamheten i Lund är att vara en pedagogisk resurs för eleverna i deras lärandeprocess.
Nedanstående riktlinjer anger vad elever i de olika stadierna bör möta och träna på inom MIK.
Riktlinjerna ska vara ett stöd i pedagogernas och skol- och lärarbibliotekariernas planeringsarbete och bör förankras i
skolornas lokala handlingsplaner för IKT och bibliotek.
Utgångspunkten är de fastställda styrdokumenten för undervisning inom det obligatoriska skolväsendet (Skollagen och
Lgr11) samt UNESCO:s Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen. Ramverk och undervisningspraktiker (2011) och bibliotekslagen.
F-3:
• biblioteket, dess olika medier samt bibliotekskatalogen
• begreppen skönlitteratur och facklitteratur
• metoder för att söka information från olika källor samt inneha ett källkritiskt förhållningssätt
• att ange källa då information och fakta av någon annan används
4-6:
• enklare sökningar i bibliotekskataloger och sambandet mellan dessa och var böckerna står, samt litteraturens placering
efter ämne enligt gällande bibliotekssystem
• skillnaden mellan sökmotorer, länksamlingar och databaser
• de kommungemensamma databaserna
• metoder för att söka information i olika källor, jämföra dessa och pröva deras trovärdighet
• regler kring upphovsrätt för både text och bild
7-9:
• relevanta sökord och sökstrategier, i både tryckta och digitala medier
• de kommungemensamma databaserna
• användning av och resonemang kring olika typer av medier - både tryckta och digitala
• sållning i stora informationsmängder samt kritisk bedömning av källors relevans och trovärdighet
• regler för citering samt hur man upprättar en korrekt källförteckning
• regler kring upphovsrätt för både text och bild Skolbibliotekarierna och Skolbibliotekscentralen i Lunds kommun augusti 2015

Bilaga 3

Årskurs 4

3. Hur ofta besöker du ditt skolbibliotek?
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7. Tycker du att skolbiblioteket har bra öppettider?
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10. [Åk 4 ] Man skall alltid ange var man hittat informationen till sitt
skolarbete, alltså i vilken bok eller på vilken sida på nätet man har läst
det. Vet du hur man gör det?
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12. [Åk 4] Vet du var du kan hitta bilder och annat material som du får
använda till dina skolarbeten?
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Ja

Nej
2015

2018

Oftast/Ibland

13. Tycker du att det finns bra böcker i skolbiblioteket?
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17. Vet du om att du har möjlighet att få lyssna på dina läroböcker på
Inläsningstjänst?
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18. Om du har lässvårigheter (t.ex. dyslexi), vet du om att du kan låna
och lyssna på talböcker via Legimus eller biblioteket?
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Bilaga 4

Årskurs 9, jämförelse 2015 och 2018
3. Hur ofta besöker du ditt skolbibliotek?
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5. Tycker du att det är fint på ditt skolbibliotek?
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11. Tycker du att det finns bra böcker i skolbiblioteket?
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13. Hur brukar du få tips på bra böcker? Välj ett eller flera
alternativ.
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15. Vet du om att du har möjlighet att få lyssna på dina läroböcker på
Inläsningstjänst?
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16. Om du har lässvårigheter (t.ex. dyslexi), vet du om att du kan låna och lyssna på
talböcker via Legimus eller biblioteket?
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