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Inledning 
 
På Kunskapens Hus finns Marks Gymnasieskola med elva nationella program, 
gymnasiesärskola med tre nationella program samt individuellt program, 
språkintroduktion och introduktionsprogram. Här finns också vuxenutbildning på både 
grundläggande och gymnasial nivå samt SFI. Skolan är en social och kulturell 
mötesplats och skolbiblioteket verkar därmed i en miljö som präglas av mångfald, 
variationsrikedom och dynamik – en lärmiljö för alla. Till skolbiblioteket är eleverna 
alltid välkomna. Biblioteket har öppet under hela skoldagen och fackutbildad personal 
finns alltid till hands. Trivsel och kompetens är våra ledord. Förutom ett 
mediebestånd som är aktuellt, tillgängligt och anpassat till skolans verksamhet finns 
här också studieplatser och lugn och ro. 
 

Styrdokument och riktlinjer 
 
I skollagen och bibliotekslagen står det att elever i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång 
till skolbibliotek (2010:800, 36§ och 2013:801, 10§). Skolbiblioteket ska förmedla 
kunskap, bidra till fri åsiktsbildning och stimulera elevernas intresse för läsning och 
litteratur samt tillgodose elevernas behov av material för utbildningen. Förutom 
skollag och bibliotekslag utgår vår verksamhet ifrån Unescos Skolbiblioteksmanifest 
(1999).  
 

Skolbibliotekets viktigaste uppgifter är enligt Unesco: 
 
Att stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och 
läroplaner. 
 
Att främja elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att bli biblioteks-
användare. 
 
Att erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap, 
förståelse, fantasi och glädje. 
 
Att ge eleverna träning att värdera och använda information, oavsett form, samt ge 
dem insikt och förståelse för olika kommunikationsformer. 
 
Att ge tillgång till såväl lokala och nationella som globala resurser för att öka 
förståelsen och ge insikt om olika idéer, erfarenheter och åsikter. 
 
Att anordna aktiviteter som främjar kulturell och social medvetenhet och lyhördhet. 
 
Att tillsammans med elever och föräldrar verka för att uppnå skolans målsättning 
och främja insikten om att åsiktsfrihet och tillgång till information är förutsättningar för 
medborgaransvar och för delaktighet i ett demokratiskt samhälle. 
 
Att främja läsning 
 
Att verka för att skolbibliotekets resurser görs tillgängliga inom och utanför skolan. 
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Mål – Vara tydlig pedagogisk funktion 
 
Skolbiblioteket ska bidra till att genomföra skolans mål och uppdrag utifrån 
styrdokumenten. Ett tätt samarbete mellan skolledning, bibliotekarier, pedagogisk 
och administrativ personal är nödvändigt för att biblioteket ska integreras väl i 
skolans pedagogiska verksamhet.  
Bibliotekarierna ska vara delaktiga i olika undervisningsmoment t ex källkritik och 
samarbeta med pedagogerna för att eleverna ska bli språkligt och digitalt 
kompetenta. Olika kommunikations- och redovisningsformer ska uppmuntras. Genom 
att bibliotekarierna handleder eleverna i sökprocessen och ger tillfälle till reflektion 
och formulering av frågeställningar, tränar eleverna sin förmåga att skapa och 
använda information som en väg till kunskap, förståelse, fantasi och glädje. 
Biblioteket medverkar till att höja kvaliteten på elevernas lärande.  
 
Åtgärder 

• För att befästa samarbetet mellan skolledningen, biblioteket och pedagogerna 
ska en biblioteksgrupp bildas fr om vt 2018. Skolledare, bibliotekarier, 
pedagogisk- och administrativ personal ska ingå i gruppen och träffas minst 
två gånger per termin. 

 

• Skolledningen uppmuntrar till användande av biblioteket och betonar dess 
pedagogiska funktion i undervisningen. 

 

• Bibliotekarierna undervisar gymnasieskolans elever i informationssökning, 
källkritik och upphovsrätt enligt en trappstegsmodell under åk 1-3. Därigenom 
grundläggs deras informationskompetens inför kommande högskolestudier. 
Introduktion i informationssökning schemaläggs under ht i åk 1 och lektioner i 
källkritik tidigt på vt i åk 1. Under slutet av åk 2 och i början av åk 3 
schemaläggs en repetition av informationssökning och källkritik inför 
gymnasiearbetet. Undervisningen sker om möjligt i halvklasser. 

 

• Alla lektioner som bibliotekarierna har haft i olika klasser samt vilken typ av 
undervisning respektive klass har fått under åk 1-3 dokumenteras och 
publiceras. 

 

• Biblioteket medverkar i planeringen av olika temadagar och verkar för att 
stimulera allmänkulturell verksamhet på skolan. 

 
Uppföljning 
 

• Bibliotekets pedagogiska funktion diskuteras med enhetschefen på APT och 
under medarbetarsamtal. Även i verksamhetsberättelsen utvärderas den.  

 

• I den årliga elevenkäten tas bibliotekets verksamhet upp.  
 



 

Mål - Bibehålla och utveckla kompetens hos personalen 

 
Biblioteket leds av fackutbildad personal med ansvar för planering, uförande och 
uppföljning av verksamheten. Personalen ska vara engagerad och väl insatt i skol- 
och skolbiblioteksfrågor. En bred litteraturkännedom inom olika genrer eftersträvas. 
 
Åtgärder 

• Bibliotekspersonalen erbjuds tid och medel för adekvat och kontinuerlig 
fortbildning. Personalen ansvarar själv för att bevaka utbudet av relevant 
fortbildning liksom att ta del av aktuell skolbiblioteksforskning. 

 
Uppföljning 

• Medarbetare och enhetschef utvärderar den fortbildning som personalen har 
deltagit i och stämmer av med varje medarbetares plan för fortbildning. I 
arbetsgruppen diskuteras hur nya kunskaper och idéer kan utveckla 
verksamheten.  

 
 
 
 

Mål - Främja läsning och läslust. Stötta elever med läs-och 
skrivsvårigheter 

 
Att tillhandahålla och tillgängliggöra ett lockande, varierat och aktuellt utbud av olika 
media i tryckt och digital form. Mediebeståndet ska vara anpassat till såväl elevernas 
som personalens behov, samt vara ett användbart komplement till läromedel inom 
olika kurser och ämnen på skolan. Biblioteket ska således tillhandahålla medier för 
både nöjesläsning och skolarbete. En kontinuerlig utveckling av resurser ska ske 
utifrån skolans behov. Litteratur och tidskrifter på olika språk ska erbjudas. 
Elever med läs- och skrivsvårigheter ska stöttas och informeras om vilka hjälpmedel 
som finns att få tillgång till via biblioteket. All personal ska också informeras om vilka 
hjälpmedel som finns. Bibliotekarierna samverkar med specialpedagoger och lärare 
för att hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen utifrån sina förutsättningar. 
Bibliotekets personal ska ständigt bedriva ett läsfrämjande arbete och stimulera 
läsintresset genom ett nära samarbete med svensklärarna. 
 
 
Åtgärder 

• Alla nya elever i gymnasieskolans/gymnasiesärskolans åk 1 och på 
vuxenutbildningen/SFI får en biblioteksintroduktion när de börjar på skolan.  

 

• Personalen förmedlar läsglädje, håller sig uppdaterad om bokutgivningen och 
möter varje låntagare där hen befinner sig. 

 

• Ett läsfrämjande arbete bedrivs genom olika lässtimulerande insatser som 
bokprat, läsprojekt, inspirerande bokexponering, boktips på Instagram, 
temaskyltning, adventskalender med boktips, olika tävlingar etc.  
 



 

• Ett välutvecklat samarbete med svenskämnet kring författarbesök finns sedan 
länge och författarbesök arrangeras 2 gånger om året.  

 

• Böcker på olika språk beställs som depositioner från Internationella biblioteket 
i Stockholm. Under året byggs ett mindre basbestånd av litteratur på olika 
språk upp i samarbete med lärare på IMIND, språkintroduktionen och SFI. 
 

• Biblioteket erbjuder kompensatoriska hjälpmedel som inläst och lättläst 
material. 
 

• I samarbete med pedagoger och specialpedagoger ges elever i behov av stöd 
information om och tillgång till de resurser som behövs.  
 

• Inläsningstjänst erbjuds alla elever. Biblioteket har rätt att registrera personliga 
konton för egen nedladdning av inläst material via Myndigheten för tillgängliga 
mediers hemsida. Denna rätt har endast elever med läs- och skrivsvårigheter.  
 

• Biblioteksrådet träffas varje vecka och är öppet för alla. Målet är att stimulera 
till läsning och att uppmuntra elevinflytande i biblioteksverksamheten. 

 
Uppföljning 

• Bibliotekets resurser och läsfrämjande verksamhet tas upp vid ämnes- och 
arbetslagsmöten samt i biblioteksgruppen. 

 

• Specialpedagogerna och bibliotekarierna utvärderar stödet till elever med läs- 
och skrivsvårigheter vid regelbundna möten. 

 

• Bibliotekets verksamhet tas upp i elevenkät. 
 
 
 

Mål – Vara tillgängligt informationscentrum 
 
Skolbibliotekets utformning, placering och funktionalitet är betydelsefull för hur 
biblioteket används och vilken funktion det kommer att ha på skolan. Biblioteket ska 
vara tillgängligt för elever och personal under hela skoldagen. Tillgängligheten avser  
bemanning, lokaler, öppettider och utbud. Biblioteket är bemannat med fackutbildad 
personal och har ett aktuellt, varierat och lockande medieutbud är en viktig resurs för 
hela skolan. Lokalerna ska tillgodose låntagarnas olika intressen och erbjudea 
utrymmen för tysta studier, grupparbeten och diskussioner. På andra våningen finns 
tre studierum, studieplatser och läsfåtöljer. Undervisning av klasser sker via en 
smartboard i biblioteket eller i klassrummen.  
En inbjudande, ändamålsenlig och trivsam miljö anpassad för låntagarnas behov 
erbjuds.  
Att förmedla insikten att tillgång till information och kritisk granskning av densamma 
är förutsättningar för medborgaransvar i ett demokratiskt samhälle. 
 
 
 



 
Åtgärder 

• Medieutbudet och bibliotekets digitala resurser görs tillgängliga dygnet runt via 
skolplattformen och bibliotekets hemsida. Bibliotekarierna handleder eleverna 
och personalen bland bibliotekets fysiska och digitala resurser. 

 

• Biblioteket erbjuder lokaltidningar, dagstidningar, tidskrifter och databaser. 
 

• Bibliotekets medieutbud förnyas och gallras kontinuerligt för att hållas aktuellt. 
Olika ämnen och åsikter belyses ur olika synvinklar när bibliotekarierna gör 
medieurvalet. 

 

• Dagsaktuella frågor uppmärksammas i utställningar och elevarbeten för att 
öka förståelsen och ge insikt om olika idéer, åsikter och erfarenheter. 
Biblioteket fungerar som en arena för elever från olika program där de kan 
söka information, studera och diskutera, men också ställa ut och redovisa sina 
färdiga arbeten.   

 
Uppföljning 

• Bibliotekets verksamhet tas upp i elevenkät. 
 

• Bibliotekets verksamhet och funktion diskuteras och utvärderas på 
biblioteksmöten med enhetschefen liksom vid biblioteksgruppens möten. 

 
 
 

Mål – Utveckla bibliotekets interna och externa marknadsföring 
 
Att verka för att bibliotekets verksamhet och resurser marknadsförs innanför och 
utanför skolan. 
 
Åtgärder 

• Bibliotekspersonal och skolledning informerar personalen vid läsårets start om 
bibliotekets verksamhet och om vad biblioteket kan erbjuda pedagogerna i 
undervisningen. 

 

• Information om bibliotekets verksamhet skickas hem till vårdnadshavare för 
gymnasieskolans/gymnasiesärskolans elever i åk 1 i samband med 
skolstarten. Bibliotekarierna medverkar vid föräldramötet i september för åk 1 
och informerar om bibliotekets utbud och verksamhet. 

 

• Biblioteket presenterar sin verksamhet på skolplattformen, bibliotekets 
hemsida, sociala medier som Facebook och Instagram. 

 
Uppföljning 

• Bibliotekets marknadsföring utvärderas i elevenkät och i samtal med  
biblioteksrådet. 


