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F
•Bekanta sig 

med 
folkbibliotek 
och 
skolbibliotek.

1
•Träff i 

skolbiblioteket 
med information 
om lokalen och 
hur man hittar 
böcker. Lära sig 
att låna på egen 
hand.

2
•Baskunskaper 

i källkritik. Vad 
kan man lita 
på? Gärna i 
samband med 
ett aktuellt 
arbetsområde, 
t.ex. rymden.

3
•Informations-

sök i närmiljö. 
Bibliotekarie 
medverkar i 
planering och 
genomförande 
av 
Stockholms-
tema.

4
•Upphovsrätt 

(bilder och 
text m.m.). 
Besök på 
TioTretton

5
•Författarbesök 

och arbete 
kring en bok 
av författaren.

6
•Källkritik. Om 

hur man kan 
förhålla sig till 
"fakta" samt 
prova att ljuga 
trovärdigt och på 
så sätt bli mer 
källkritisk (ex 
riktigtsant.se)

7
•Informations-

sök (söka 
smart, 
databaser, 
böcker och 
referenser).

8
•Författarbesök 

och arbete 
kring en bok 
av författaren.

9
•Övriga behov

•Elevinflytande i 
utformning och innehåll.

•Omvärldsbevakning och 
spridning av erfarenheter 
och bra idéer.

•Inbjudande lokal
•Kunnig personal
•En tro på alla 

elevers rätt och 
möjligheter

•En drivkraft för utveckling 
inom läsförståelse, 
läsintresse, skrivande, 
MIK och bildning.

•Ett hela skolan-perspektiv 

•Central 
placering

•Öppet ofta
•Välkomnande
•Tillgängligt och 

synligt även på 
internet Synlighet Ledarskap

LärandekulturHöga 
förväntningar

Skolbiblioteksplan 
Årstaskolan Stockholm 2017 

Skol-
bibliotekets 

funktion

•Central plats i skolan
•Skolarbete, kulturupplevelser, 

en stunds lugn och ro.
•Lånesystem för självbetjäning
•Aktuellt och genomtänkt 

medieutbud

Skolbib-
liotekariens 
kompetens

•Vägleder och inspirerar till ökat 
läsande.

•Bidrar tillsammans med IT-
pedagog till ökad medie- och 
informationskompetens hos 
elever och personal. 

•Stöttar elever och personal i 
att publicera egna verk på 
bibblis.se

•Håller i och samverkar kring 
lektioner för ökad 
måluppfyllelse (se innehåll i 
trappan nedan).

Elevens behov 
i fokus

•Mångfald och likvärdighet
•Böcker på olika nivåer
•Tillgång till läsning på olika sätt 

vid behov, t.ex. Legimus
•Böcker på olika språk

Samordning 
och samverkan

•Länk till och kontakt med 
skolbibliotekskonsulent på 
Utbildningsförvaltningen för 
utveckling, 
cirkulationsbibliotek och 
mångspråksbibliotek.

•Medverkar i olika nätverk för 
skolbiblioteksutveckling.

•Omvärldsbevakning inom 
litteratur, MIK och 
skolbibliotek.

•Samarbete med folkbibliotek.



60 MINUTER OM SÖKTEKNIK 

Josef Sahlin

10 min Söktips

10 min Intro. Hur brukar ni 
söka?

5 min sli.se

5 min Wikipedia

5 min Sammanfattning och avslut

20 min Uppdrag

5 min NE

HUR BRUKAR NI SÖKA?



SÖKTIPS
• Minustecken -

• Citattecken ”

• Asterix *

• Tilde ∼ 

• OR 

• Bildsökning

• Nyheter

• Avancerad sökning

SLI.SE

• Inloggning

• Glömt lösenord

• Samsök, NE, video, wikipedia, skolbiblioteket



WIKIPEDIA.ORG

• Källor

• Diskussion

• Historik

NE.SE 
OCH LANDGUIDEN

• skolwebb.stockholm.se

• Redskap

• Mer än uppslagsverk



UPPDRAG
1.Logga in på skolwebb.stockholm.se

2.Hitta NE i Skolwebben och gå vidare dit.

3.Sök på Kina i NE. Jämför den enkla och långa artikeln

4.Logga in på sli.se Tryck på Samsök och sök på Kina

5.Klicka på en film om Kina för att se att det fungerar.

6.Gå till Wikipedia och sök på Årstaskolan

7.Kolla källor, diskussion och historik.

8.Gå till Google och sök på gladiatorerna.

9.Skriv nu gladiatorerna -tv och se om det blir någon skillnad.

10.Googla livet efter döden och kolla hur många träffar du får.

11.Googla livet OR döden och kolla vad som hände med träffarna

12.Googla ”livet efter döden” och kolla vad som hände med träffarna.

13.Tryck på avancerad sökning och kolla/prova igenom alternativen.

Skärmdumpa ett 

reslutat för varje punkt. 

Radera när lektionen är 

slut


