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Uppdrag 
 “Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga.”  
 
“Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 
möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Lgr 11)  
 
Skolbiblioteket på Alléskolan ska verka för skolans övergripande uppdrag: att eleverna som lämnar Alléskolan ska ha ett starkt självförtroende; 
eleven ska under sin skoltid ha fått chansen att växa och nå goda studieresultat. Nyckeln till att lyckas med sina studier är en god läsförståelse. 
Skolbiblioteket ska, med eleven i centrum, komplettera, stödja och samverka genom att vara en icke betygsgrundande, men betygsstödjande, 
verksamhet. 
 
Definitioner, begrepp och forskningsförankring 
Att arbeta med att stärka elevernas språkliga förmåga är komplext. Skolbibliotekets verksamhet ska vara förankrad i läsforskningen. Begrepp 
och forskningsrön som är centrala för skolbibliotekets uppdrag är: 
 
Läsförmåga  - reading literacy  - innebär förmågan: 

● att förstå 
● att använda skriftspråk 
● att skapa mening 
● att läsa för att lära 
● att vara delaktig i en läsargemenskap, både i och utanför skolan och se läsningen som en avkoppling 

 
Vad säger läsforskningen : Vad har betydelse för utveckling av läsförmågan? 1

1 Att läsa och förstå Läsförståelse av vad och för vad?  Skolverket, Stockholm 2016. 



 
● Att få läsa olika typer av texter 
● Genremedvetenhet - definiera, mönster, uppbyggnad, språk och stil. (berättande, beskrivande, förklarande, utredande, instruerande, 

argumenterande) 
● Att lära sig samtala om text - utveckla ett resonemangsspråk 
● Lära sig strategier för avkodning: fonologisk medvetenhet, bokstavskunskap, avkodning, ortografisk läsning, läsflyt och prosodi 
● Lära sig strategier för läsförståelse: meningsskapande, tolkning, engagemang, inferenser, resonemangsförmåga, metakognition, 

strategisk läsning 
● Engagemang och motivation 
● Att betrakta sig själv som en läsare 
● Utveckla ett rikt ordförråd, främst djupet 

 
Läsmotivation  - det inre tillstånd som får människor att vilja läsa. Ett stort antal studier visar att sociokulturella faktorer tillåts i mycket hög grad 
påverka vilka som blir läsare.  
 
Vad säger biblioteksforskningen : Vad har betydelse för läsmotivationen? Enligt Linda Gambrell  påverkar följande faktorer väsentligt 2

läsmotivationen: 
 

● Litteraturen upplevs som relevant för det egna livet. 
● Tillgång till ett större läsmaterial. 
● Generöst med tid till läsning. 
● Valfrihet i urvalet av vad som ska läsas. 
● Litteratur som väl matchar läsarens förmåga. 
● Social interaktion kring det lästa. 

 
Ovan stödjer tanken en skolbiblioteksverksamhet som byggs utifrån Chambers modell “läsandets cirkel”, där skolbibliotekarien kan spela den 
vuxenroll som behövs för elevens läsning. 

2 Med läsning som mål - Om metoder och forskning på det läsfrämjande området,  Kulturrådets skriftserie 2015:3 



 
 

Uppdrag Avgörande faktorer/samarbeten Aktiviteter/utvecklingsområden Ansvar 

Att välja böcker 
 
Stöd att matcha rätt bok 

● Beståndets bredd 
● Tillgång: 
● öppettider/bemanning 

● Test - fasta lånetider åk 4-6 
● Förtydliga nivåer på 

parläsningsböckerna 

Karin 



till läsaren/uppgift/tema 
 

● Referenssamtalets kvalitet 
● Relation/kunskap om eleven 
● Stor kunskap om bokbeståndet 
● Fasta lånetider 
● Inläsningstid för personalen 
● Nära samarbete med 

speciallärarna 
● Inköpsmöten? 

● Bokcirkel för lärare åk 7-9 
● Utveckling av beståndet  för 

specundervisningen åk 4-6 
● Högläsning - märkning av 

högläsningsböcker för klasslärare.  
● Förbättring av märkning och skyltning 

högstadiets biblioteksdel  
● Besöka kommunbiblioteket (åk 7) 
● Bokbackar till fritidshemmet inför 

sommarlov 

Skapa tid och utrymme 
för läsning 
 
Läsa, tid att läsa/lyssna 

● Nära samarbete med: 
svensklärarna åk 7-9, 
elevassistenter åk 7-9, 
speciallärarna åk 4-6 

● Schemalagd elevens val åk 4. 
● Fritidshemmet stående tid. 

● Läspolicy - pilotgrupp i åk 7 (3 klasser) 
● Parläsning åk 4-6 
● Högläsning åk 4 

Karin 

Stödja social 
interaktion kring det 
lästa 
 
Respons “Jag tyckte 
om det, jag vill göra det 
igen” 
 
Social interaktion 
 
Läsargemenskap 
 
 
Läsmotivation 

● Skolbibliotekariens attityd: 
 “Vi är läsare” 
“Vi är entusiastiska till läsning” 

● Vår egen läsning - vi skapar 
utrymme för läsning i vår 
verksamhet, vi reflekterar över 
vår egen läsning 

● Vi pratar böcker och om vår 
egen läsning. 

● Christina Wahldén - digitala boksamtal 
(åk9) 

● Bokkaféer/Bokhyllehäng (lärare och 
elever) 

● Provläsarkaféer 
● Bygga en läsgrupp kring åk 9 elever 
● Läslovssamarbete: samarbete 

kommunbiblioteket, fritidshemmet 
(sommarläseklubben etc) 

● Bookbuddies 
● Digitala möjligheter för textsamtal 
● Läsutmaning 

Karin 
Anna 
(Wahldén-projektet) 
Lina (Digitala 
möjligheter) 



Tillgänglighet ● Arbeta nära skoldatateket 
● Talböcker/licenser 
● Samarbete med särskolan 

● Dyslexiveckan Karin/Christina 
talböcker/dyslexiveck
an 
Anna (särskolan) 

Verka sociokulturellt 
utjämnande 

Studier av svenska förhållanden visar 
att föräldrar och hemmiljö är avgörande 
för barns läsning därmed är det 
sociokulturella faktorer som i mycket 
hög grad bestämmer vilka som blir 
läsare och vilka som inte blir det. 

● Samarbete med syv 
● Samarbete med SvA samt 

förberedelseklass. 
● Samarbete med fritidshemmet 
● Samarbete med speclärarna 4-6 

● Föräldramöten 
● Föräldramöten på andra språk än 

svenska? 
● Hur når vi ett samarbete med 

föräldrar/hemmet och hur kompenserar 
vi för de hem vi inte når fram till? 

● Frita - högläsningsprojekt 
● Språkvalet åk 7-9 
● Högläsningsgrupper åk 4 

Karin 

Utvecklingsarbete 
Kunskapsresurs 
Lässtrategier 
Fördjupning och 
omvärldsbevakning av 
läsforskning 

● Samarbete med speciallärare 
(4-6) 

● Inläsningstid av facklitteratur 

● Variationsteori / Allékollega 
● Utveckling av språkvalet 7-9 
● Biblioterapi - fortbildningstillfälle 
● Bokmässan 
● Regionala utbildningstillfällen via 

Regionbiblioteket 
● Studiebesök på andra skolbibliotek 

 

Likvärdighet 
Åtvidabergs kommun 

● Skolbiblioteksgruppen 
● Ingå i gruppen för speciallärare? 

● Språkutvecklande högläsning 
● Högläsning på skolorna - 

märkning/bestånd/”bokmärken” 
● Referenssamtalet 

Karin 

Kommunalt och  ● Kommunbiblioteket - läslov/fritidsläsning  



regionalt samarbete ● Besöksrutiner för åk 4-6 på 
kommunbiblioteket 

● Nätverksträffar för regionens 
skolbibliotek 

Utvärdering/uppföljnin
g 

● Nationella provet i svenska åk 
6/9 

● Lästesterna (kommunalt) 
● Samarbete specialpedagog, 

speciallärare, skoldatatek 

● Hur ser det ut på skolan? Vad säger 
resultaten - kartläggningar? Np? 

● Hur ser resultaten ut? Vilka metoder 
fungerar? Vilka “blir” läsare? Varför? 
Varför inte? Kartläggningarna som görs 
- vad visar de? Vad vet vi om den 
läsundervisning som bedrivs? Vilka 
metoder använder lärarna för sin 
läsundervisning? Vilka hörnstenar bör vi 
slå fast? 

 

 
 
Årsplan för mellanstadiet 
 

Period Åk 4 Åk 5 Åk 6 

1 Teknikläsning Elevens val: 
högläsningsgrupp 

Parläsning Teknikläsning 

2 Parläsning Elevens val: 
högläsningsgrupp 

Teknikläsning Parläsning 

3 Läsprojekt/grupp- 
läsning med fokus 
lässtrategier/läsför

Elevens val: 
högläsningsgrupp 

Bookbuddies  



ståelse 

4  Elevens val: 
högläsningsgrupp 

Läsprojekt/grupp- 
läsning  med 
fokus 
lässtrategier/läsför
ståelse 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


