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Biblioteksplan Bäckadalsgymnasiet 
Omfattar två bibliotek:  
Bäckadalsgymnasiet, Huvudbibliotek 
Bäckadalsgymnasiet Biblioteksfilial TTC 
 

Grunden för Biblioteksplanen är: 
 Läroplanen för gymnasieskola 2011 
Skolbiblioteksplan för Skolbiblioteken Jönköpings kommun 2012 
Unescos skolbiblioteksmanifest 

 
Övergripande mål 
 
Skolbiblioteket ska bidra till ökad måluppfyllelse hos eleverna. 

Skolbiblioteket ska vara en pedagogisk resurs som stödjer alla ämnen, samtliga elever och 
pedagoger. 

Skolbiblioteket är bemannat så att pedagogisk verksamhet kan bedrivas. 

 
Konkreta mål för Skolbiblioteket 
 
Medie och informationskunnighet, bibliotekskunskap 
”Eleven ska kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde…träna sig 
i att tänka kritiskt, att granska fakta” (Gy11) 
 

Bibliotekarien ska stödja eleven i informationssökningsprocessen, där ett källkritiskt 
förhållningssätt ska läras ut. Bibliotekarien ska stödja skolans arbete i att främja ett gott etiskt 
förhållningssätt på nätet. 

Skolbiblioteket främjar ett vidgat textbegrepp och är drivande i den pedagogiska utvecklingen 
kring Medie- och Informationskunnighet. (MIK) 

”Eleven kan använda bok och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för 
kommunikation, skapande och lärande.” (Gy11)  

Skolbiblioteket ska stödja uppfyllelsen av ovanstående mål i Läroplanen, genom att erbjuda 
samtliga elever på skolan en introduktion till hur eleven kan använda bibliotekets tjänster. 
Bibliotekspersonalen ska även stödja lärare i fördjupad undervisning som berör informations 
och bibliotekskunskap. 
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Elever med särskilda behov 
Elever med särskilda behov ska speciellt uppmärksammas. Dessa elever ska av skolbiblioteket 
ges möjlighet till att tillhandahålla medier som är anpassade efter deras behov. 

Elever med annat modersmål 
Elever med annat modersmål än svenska, ska få stöd av biblioteket i form av litteratur, och 
medier anpassad för denna grupp. 

Läsfrämjande, Kultur 
”eleven utvecklar förmåga att använda skönlitteratur…som källa till självinsikt och förståelse 
av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar.” (Gy11). 

En väsentlig del av skolbibliotekets uppdrag är det Läsfrämjande arbetet. Biblioteket ska verka 
för en ökad läsning av skönlitteratur, genom läsfrämjande projekt, bokpresentationer i klasser, 
och genom att på olika sätt ge vägledning i litteratur. Detta för att stödja elevernas livslånga 
lärande.  

”Att anordna aktiviteter som främjar kulturell och social medvetenhet och lyhördhet” (Unescos 
Skolbiblioteksmanifest) 
 
Bäckadalsgymnasiets elever ska ges möjlighet att utveckla sin röst i det demokratiska samhället. 
Här stödjer biblioteket eleverna genom att anordna kulturupplevelser, ex författarbesök. 
Biblioteket erbjuder ett brett utbud av litteratur som utvecklar elevernas språk, empati och 
inlevelseförmåga. 
 
Övrigt 
 
Skolbiblioteket tillhandahåller och köper in aktuella böcker och andra medier för utlån, till 
elever och personal. 

Skolbiblioteket prenumererar på och bevakar för skolan relevanta webbresurser för 
informationssökning, databaser o dyl. 

Personalen på skolbiblioteket arbetar för att synliggöra biblioteket på den egna skolan. 

Skolbiblioteket främjar ett elevaktivt, demokratiskt inflytande på sin verksamhet. 

Skolbiblioteket stödjer lärare med utlån av läromedel. 

Skolbibliotekets personal söker tillsammans med skolans pedagoger ständigt nya 
samarbetsmöjligheter internt såsom externt, och tillsammans med pedagogerna planerar man 
och genomför aktiviteter.  
 
Skolbibliotekets personal delar i nätverk för skolbibliotekarier, och är aktiv för sin egen 
fortbildning i yrket. 

Bibliotekets verksamhet skall kontinuerligt utvärderas och kvalitetsredovisas. 
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