Handlingsplan för fördjupat samarbete mellan skola och bibliotek, "Kunskapsstege".
Ansvaret för att handlingsplanen följs ligger på respektive mentor. Barn- och ungdomsbibliotekarie kan med fördel delta i samplanering och genomförande.
Förskola

F-klass

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Lässtimulans/skön

Fast bibliotekstid, lån av böcker.
Bibliotekarie deltar
vartannat år på
föräldramöte.

Lässtimulans/fakta
Eget skapande/skrift
Värdegrund

Skillnaden mellan berättelser och icke berättelser.
Bibliotekarien deltar under arbeten i olika teman, exempelvis NTA-lådor. Bibliotekarien förbereder i samråd med pedagoger aktiviteter
Kamratskap

Programmering

Datalogiskt tänkande. Programmering i scratch.
Vad är Internet? Google, Youtube och spel?

Surfa lugnt
Upphovsrätt

Källkritik och resonera
om källor

Infosök, sökstrategier,
att planera sitt arbete

Bokprat på biblioteket, samt lån av böcker.

Bild, text, och media: användning, tolkning och samtal.

Första steget mot vaket nätanvändande.
Att "ta från nätet".
Övning i upphovsrätt.
Ange källa.
Begrepp som källa, information, avsändare.
Att värdera källor.

Metoder för informationssökning. Värdering och bearbetning.
Ordningen i biblioteket, fakta-skön,
vuxen-barn.
Temaindelning
Introduktion till biblioteket.

ing och genomförande.
Åk 4

Åk 5

Åk 6

Åk 7

Åk 8

Åk 9

Gym 1

Schemalagda bokpuffar, dvs. kort bokpresentation av bibliotekarie i klassrummet, 5-7 minuter.
Retorik
Bokanalys

Faktatexters särdrag.
råd med pedagoger aktiviteter kopplade till teman.
Barnkonventionen
Identitet

Olika slags medier, uppbyggnad o. innehåll.

Mer om Internet. Nätvett. Hur bemöter jag andra, hur vill jag bli bemött? Vad händer med personlig information/bilder jag lägger ut?
Verk som får lov att användas. Creative Commons-licenser, att söka via CC search
Att ange bildkälla och Creative Commons-licens
Urskilja budskap, avsändare, syfte och tillförlitlighet
i olika medier.
Informationsspridning, reklam och opinionsbildning
i olika medier.
Fler sökvägar, t. ex. NE, Wikipedia, Google
Att söka i bibliotekskatalogen.
Att planera sin sökning.

Fler och mer komplexa källor att jämföra. Reflektera över sin informationssökning
Resonera om källors trovärdighet
Källförteckning, källhänvisning
Ännu flera sökvägar, ämnesdatabaser, artikeldatabaser, sökspråk
Avancerad sökning i bibliotekskatalogen
Att planera sin sökning
Introduktion biblioteket
Informationssökning - en process

Använda källförteckningar för mer information.
Att planera sin sökning
Att hitta inspiration genom informationssökning

Gym 2

Gym 3

SVA
Bokprat
Nyhetstips till
lärare.

mationssökning

ning - en process

rteckningar för mer information.

ation genom informationssökning

Guidning på
biblioteket.

