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Skolbiblioteket är en viktig resurs för skolans läs- och skrivarbete och kan
också vara ett stort stöd när det gäller att handleda elever i informationssökning och källkritik. Genom att utveckla skolbibliotekens pedagogiska
roll kan kvaliteten på elevers lärande i skolan höjas. För att detta skall bli
möjligt måste biblioteksverksamheten vara integrerad i undervisningen
och bibliotekarier och lärare samarbeta mot gemensamma mål.
Därför har Myndigheten för skolutveckling i samverkan med Högskolan
Kristianstad och skolbibliotekscentraler i södra Sverige utformat SMiLE som
en gemensam utbildning för lärare, skolbibliotekarier och skolledare.

Kontaktperson för SMiLE
Maria Gunnarsson Contassot, Högskolan Kristianstad.
maria.gunnarsson_contassot@komp.hkr.se
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Skolbibliotekets
Möjligheter i
Lärandet för Eleven

Utbildningar om skolbibliotekets pedagogiska roll
Regeringen har gett Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att genom
stödjande insatser bidra till att stärka och utveckla skolbiblioteken och
deras pedagogiska roll. Insatserna skall stödja lokala utvecklingsprojekt.
(U 2005/8657/s).
Två lärosäten, Högskolan Kristianstad i samarbete med Malmö högskola, har getts i uppdrag av Myndigheten för skolutveckling att anordna
utbildningar om skolbibliotekets pedagogiska roll i undervisningen.
Utbildningarna vänder sig till skolledare, lärare och bibliotekarier och
har fokus på språkutveckling, informationshantering och lärande. Hösten
2006 startar satsningarna.
SökaSpråkaLära som avser gymnasieskolan har ett tydligt fokus på
informationskompetens och elevernas läsutveckling.
SMiLE syftar till att stärka samarbetet mellan lärare i grundskolan och
skolbibliotekspersonal samt på sikt öka elevernas måluppfyllelse.
Myndigheten för skolutveckling stödjer även utvecklingsarbete mellan
förskola och bibliotek genom LekaSpråkaLära (www.skolutveckling.se/
kunskap_bedomning). Där är syftet att stärka och stimulera förskolornas
pedagogiska arbete med språkutveckling genom ett fördjupat samarbete
mellan bibliotekarier och förskollärare. Under 2006 och två år framåt
kommer 79 kommuner att vara aktiva i någon av Myndigheten för skolutvecklings bibliotekssatsningar.
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Skolbibliotekets Möjligheter i Lärandet för Eleven
SMiLE anordnas av Högskolan Kristianstad och avser skolbibliotek i
grundskolan med syfte att
• stärka samarbetet mellan lärare och skolbibliotekspersonal
• på sikt öka elevernas måluppfyllelse i grundskolan
• stödja skolledare i deras ansvar för skolutveckling och skolbibliotekets
roll i denna.
Utbildningen riktar sig till arbetslag verksamma i grundskolan och har
som målgrupp skolledare, lärarbibliotekarier, skolbibliotekarier, lärare,
barnbibliotekarier och utvecklingsledare. Den sker på distans med handledarstöd, men med en gemensam träff en gång per termin på högskolan.
Deltagarna kommer även att erbjudas en nätbaserad kursmiljö. Utbildningen har formen av en längre process. Man träffas på lärosätet en
gång i halvåret och får delta i workshops, föreläsningar, kompetensutbyte
m.m. Däremellan bedriver deltagarna utvecklingsarbete på sina arbetsplatser. Utbildningen pågår under tre terminer.

