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Hvordan står det til i dag?



Opplæringsloven §9:

«Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek» 

«Skolane skal ha tilgang til nødvendig 
utstyr, inventar og læremiddel»

Forskrift til opplæringsloven: 

• På skolen eller tilgjengelig gjennom 
andre bibliotek i skoletida

• Særskilt tilrettelagt for skolen

Skolebibliotek i dag



• 9 av 10 grunnskoler har eget skolebibliotek

• Bibliotekansvarlig er som regel lærer uten 
bibliotekfaglig tilleggsutdanning 

• Skolene mener biblioteket er viktigst mht å 
fremme lesing og leseglede, grunnleggende 
ferdigheter og til å  finne informasjon selv

• Skolebiblioteket kan «i noen grad» være et 
sted for kreativ tenkning, skaperglede og 
utforskertrang

• Det er få som mener at skolebiblioteket 
bidrar til god bruk og forståelse av digitale 
verktøy

• Bruken av skolebiblioteket er i liten grad 
nedfelt i skolens (eller kommunens) planer

Skolebibliotek i dag
Spørsmål til Skole-Norge 2018



Hva skjer framover? 

Fagfornyelsen



• Relevant og fremtidsrettet

• Reflektert, kritiske, utforskende kreativ

• Tydeligere prioriteringer - mer tid til 
dybdelæring

• Bedre progresjon sammenheng i og 
mellom fagene og de forskjellige delene 
av læreplanverket

• Læringsstrategier, teknologi, kreativitet

• Ny overordnet del / formålsparagrafen

• Hovedprinsippene i Kunnskapsløftet 
videreføres

Fagfornyelsen – nye læreplaner

gradvis utvikle kunnskap og varig 
forståelse av begreper, metoder og 

sammenhenger i fag og mellom 
fagområder 

reflektere over egen læring og bruke det 
vi har lært på ulike måter i kjente og 

ukjente situasjoner, alene eller sammen 
med andre



• NY læreplanstruktur

• kjerneelementer 

• tre tverrfaglige tema

• fornyet kompetansebegrep

• dybdelæring

• presisering av grunnleggende 
ferdigheter

• omtale av vurdering i fag

Hva er nytt?



Grep i læreplanene for å få til relevant 
kompetanse for fremtiden

• Nytt innhold, prioriteringer og nye 
vinklinger i flere fag

• Teknologi, algoritmisk tenkning,  
programmering og digitale 
ferdigheter tydeligere inkludert i 
fag

• Skape, utforske, 
nytekning/utforske ideer, 
problemløsning, det praktiske og 
kreative er mer vektlagt i flere fag

• Kompetansebegrepet – mer vekt 
på forståelse, refleksjon, kritisk 
tenkning m.m.



Er fagfornyelsen en god 
anledning til å tenke nytt 
om organisering og bruk 

av skolebibliotek? 

§ 1-1. Formålet med opplæringa
Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med 
heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane 
historisk og kulturell innsikt og forankring.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og 
humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og 
naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, 
verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er 
forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den 
nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.
Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den 
einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og 
vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for 
å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i 
samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og 
utforskartrong.

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og 
miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.
Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, 
respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. 
Alle former for diskriminering skal motarbeidast.



Hva skjer framover? 

Ny bibliotekstrategi



Rom for demokrati og dannelse

• Nasjonal bibliotekstrategi 2020 -
2023 (KUD og KD)

• Gi oversikt over statens ansvar og 
oppgaver innen formidling, 
samarbeid og utvikling og 
infrastruktur

• Tiltak til å støtte kommunenes 
utviklingsarbeid

• Tilskuddsordning skolebibliotek

• Språkløyper.no 



Framtidas skolebibliotek? 



Leselyst og 
leseglede



Dømmekraft 
og kritisk 
refleksjon



Inkludering 
og 

medvirkning



Skaperglede, 
engasjement 

og 
utforskertrang Skaper-

verksted
Innovasjon 
teknologi





Skaperglede, 
engasjement 

og 
utforskertrang

Future
Classroom

Lab



Future Classroom Lab-nettverket i Norge: ni 
lærerutdanninger og sju skoler

DigTekLab, Uni. Of South-East

Digitalt didaktisk verksted, Universitetet i StavangerRothaugen skole, Bergen



Bruke 
skolebibliotek
et systematisk 
i opplæringen

Kommunen
har plan for 

bruk av 
skolebibliotek 
som en del av 
opplæringen

Samarbeids-
avtale skole -
folkebibliotek

Skolen har 
plan for 

pedagogisk 
bruk av 

skolebibliotek

Samarbeid 
lærere –

skole-
bibliotekar



Tilskuddsordning for skolebibliotek



Tilskuddet skal bidra til at skolebibliotekene:

• blir en arena for leseglede for alle 
elevgrupper og i alle fag

• brukes systematisk i opplæringen, og bidrar 
til å nå målene i Kunnskapsløftet

• legger til rette for lesing og vurdering av 
trykte og digitale tekster og sammensatte 
tekster

• er en integrert og varig del av skolens 
pedagogiske virksomhet

• er en inkluderende arena, som tar hensyn til 
barn og unges ulike forutsetninger og 
behov

• er innovative og fremtidsrettede

Tilskuddsordning for 
skolebibliotek 2018 - 2023



• Ca 14 millioner i året – 2018-2023

• Kommuner kan søke om støtte

• Bidra til å utvikle skolebibliotek og 
styrke skolebibliotekenes arbeid 
med lesestimulering

Tilskuddsordning for 
skolebibliotek



Minstekrav for å få støtte: 

• Kommunen må ha skolebibliotek / bibliotek 
tilgjengelig for elever i skoletida – som er særskilt 
tilrettelagt for skolen

• Gjeldende plan i kommunen for bruk av 
skolebibliotek som en del av opplæringen

• Variert utvalgt ressurser og utstyr

• Egenandel

• Brukermedvirkning 

• Plan for videreføring

Prioriteringer 2019: barnetrinn, Fagfornyelsen, 
nyskapende, sammenheng andre satsinger i 
kommunen 

Tilskuddsordning for skolebibliotek



• Språkløyper.no

• Skolebibliotek.no 

Aktuelle nettsider




