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Verksamhetsberättelse för biblioteket på 

Sundsta-Älvkullegymnasiet                              

2021-01-01 – 2021-12-31 

Inledning  

Skolbibliotek i världsklass för tredje året i rad!  

Fackförbundet DIK delar  
varje år ut utmärkelsen till de skolbibliotek som 

arbetar med kvalitetsarbete som syftar till 

skolutveckling och en högre måluppfyllelse hos 

eleverna. Kriterierna hade skärpts betydligt 

varför vi är extra stolta och glada för att åter igen 

ha uppnått detta mål! 

Skolbiblioteket har två tydliga mål: att arbeta läsfrämjande och verka för att 

eleverna stärks i sin medie- och informationskunnighet. Forskningen visar att 

det är genom samarbete med den pedagogiska personalen som detta säkerställs 

på bästa sätt. En tydlig plan och för verksamheten och att det sedan utvärderas 

av elever och lärare stärker likvärdigheten. Rektors ansvar för bibliotekets 

verksamhet betonas också i styrdokumenten. 

Året präglades mycket av den slutgiltiga sammanslagningen av de två 

biblioteken på Sundsta och Älvkullen. Senare delen av våren och sommaren 

användes till att gallra och packa böcker, packa upp och ordna samlingarna i 

det nya biblioteket. Ett stort arbete som tog mycket ork och kraft i anspråk. 

Samtidigt med detta flöt det ordinarie arbetet på; eleverna i åk. 3 behövde 

mycket hjälp och vägledning med att slutföra sina gymnasiearbeten, tips på 

tematisk skönlitteratur efterfrågades osv.  

https://karlstad.se/
mailto:karlstadskommun@karlstad.se
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Den pågående coronapandemin medförde att mycket lektioner och möten fick 

skötas på distans. Personalen arbetade under en period ömsom på plats i 

skolan, ömsom hemifrån.  

Personal 

Under året har tre tillsvidareanställda bibliotekarier tjänstgjort på 100%; 

Hellen Andersson, Per Boström och Eva von Knorring. Som 

biblioteksassistent har Camilla Rosenblad arbetat 63%. Under perioder när 

läromedelsutlåning- och återlämning är aktuell har vi haft hjälp av extra 

personal. Bibliotekspersonalen tillhör arbetslaget Verksamhetsstöd och chef 

är Carolina Kihlström André. 

Öppettider 

Under perioden 2021-01-01 - 2021-06-11 har biblioteket på Sundsta haft 

följande öppettider: 

Måndag - torsdag 8.00-17.00, fredag 8.00-16.00 

Under perioden 2021-01-01 - 2021-06-11 har biblioteket på Älvkullen haft 

följande öppettider: 

Måndag-fredag 8.00-15.00 

 

Därefter stängdes biblioteket för gott och flyttade över till nya SÄG. 

 

Under perioden 2021-08-16 - 2021-12-31 har biblioteket på SÄG haft följande 

öppettider: 

 

Måndag - torsdag 8.00-17.00, fredag 8.00-16.00 

 

I samband med loven har det till viss del varit öppet på biblioteket. 

 

Läromedelsdepån har varit öppen i samband med skolstarten, terminsskiftet 

och skolavslutningen. Då har extra personal tjänstgjort.  

 

Ekonomi 

Biblioteksverksamheten på Sundsta-Älvkullen har haft en budget på 

340.000kr. I anslaget har rymts kostnader för böcker, tidskrifter, tidningar, 

licensavgifter för databaser inkl. Book-it samt kontorsmaterial. Tunga poster 

är avgifter för abonnemang på olika databaser inkl. biblioteksdatasystemet 

Book-it. Det har kostat ca.160000 kr. Kontorsmaterial och skyltmaterial har 

kostat ca.12000 kr. Tidningsprenumerationer, bokinköp och inköp av DVD 

har stått för drygt hälften av budgeten 189000 kr. Inköp av läromedel samt 

viss del av streckkodsetiketter går på läromedelsanslaget. Kostnader för 

elevkopiering och även viss lärarkopiering på ca. 3500kr har hamnat på 

bibliotekets driftskostnad. Kulturevenemang för eleverna administreras också 

av biblioteket och har kostat 13700kr. Extra anslag har varit 25000 kr från 

Statens Kulturråd för inköp av böcker på svenska på temat eco-fiction och 

moderna klassiker. 
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Organisation 

Skolledningen gav oss i uppdrag att under förra läsåret utveckla samarbetet 

med elever, lärare och rektorer. Det målet står kvar även detta år. På grund av 

corona och den stora flytten från Älvkullen har vi dock haft begränsade 

möjligheter att förstärka och utveckla det. I januari träffade vi hela 

ledningsgruppen i ett teams-möte. Vi tittade på och kommenterade 

bibliotekets arbetsplan. 

Den struktur för organisation som sattes 2020 har fortgått under året. De tre 

bibliotekarierna har delat upp programmen och arbetslagen mellan sig. 

Lärararbetslagen besöks regelbundet. Det är ett önskemål från båda håll och 

det är en viktig arena för att planera samarbetet och utbyta erfarenheter och 

initiera nya arbetsområden och projekt. 

Även ämneskonferenserna är uppdelade så att vi besöker dem ca. en gång per 

termin.  

Önskemål och vilja till samarbete finns men det är ofta tidsbrist och att andra 

aktiviteter och möten som kolliderarar med bibliotekets inplanerade besök 

som gör det till viss del svårarbetat. Mycket kommunikation med lärarna sker 

därför via mejl och chatt. 

På skolan finns några olika utvecklingsgrupper tex. Språk i alla ämnen där 

bibliotekarie ingår. Gruppen består dessutom av 1:e lärare från olika ämnen 

och speciallärare. Arbetet har lett till att studiedagar har anordnats där alla 

lärare har diskuterat hur arbetet med att lässtrategier har påverkat elevernas 

läsförmåga. Många elever blir sämre och sämre på att förstå sammanhang och 

språkliga variationer. Detta blir ett stort problem och kan leda till sämre betyg. 

Detta har uppmärksammats av alla ämnen och gruppen diskuterar nu om man 

skulle kunna initiera ett läsprojekt under nästa läsår. 

En av bibliotekarierna ingår även i naturvetenskapsprogrammets projekt med 

bidrag från Ljungbergsfonden. Samarbeten mellan olika ämnen diskuteras. 

Förutom dessa träffar så har möten med gruppen Verksamhetsstöd skett 

kontinuerligt. Det är värdefullt för att få en överblick av vad som är på gång 

på skolan.  

 

Lokalerna  

I juni lämnade biblioteket på Älvkullen definitivt sina lokaler och slogs 

samman med Sundstabiblioteket i den nya skolan. Biblioteket på Sundsta-

Älvkullegymnasiet är inte dubbelt så stort och på grund av det har stora 

anpassningar skett. Bokhyllor och möbler har flyttats runt bland annat för att 

få plats med en stor, ny, rund bokhylla. Denna fick en central placering och 

rymmer till exempel den stora samlingen av engelsk skönlitteratur som hade 

byggts upp på Älvkullen.  Vidare gjordes anpassningar för att dämpa 

ljudnivån; soffgrupper flyttades för att ge plats åt studiebord och stolar, 

skärmar placerades ut etc.  
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Grupprummen används flitigt och även det lilla samlingsrummet Glasrummet 

används av biblioteket eller av elever som till exempel vill öva presentationer 

inför kamraterna.  

Ljudnivån är ibland lite väl hög och det uppstår motsättningar mellan de som 

vill använda biblioteket som ett skönt ställe att hänga på och de som vill sitta 

och studera. Vi försöker hitta en balans där så alla blir nöjda.  

Mycket av kontorsmaterial och skyltmaterial fick flytta in i en liten skrubb 

under en trappa i närheten. Bokpoolens nära 11.000 böcker placerades i 

skyddsrummet och läromedeldepån i ett mindre utrymme på bottenplanet i G-

huset.  

Personalens kontor är på tok för litet, vi har haft stora problem med luften och 

viss oro över att sitta så tätt tillsammans nu under coronapandemin. 

 

Media 

Ett modernt bibliotek måste ständigt uppdatera sitt mediabestånd och ha 

aktuell litteratur. Biblioteket arbetar med mediabevakning och nyinköp av 

böcker och tidskrifter. En skillnad mellan folkbibliotek och skolbibliotek är 

att skolbiblioteket har ett pedagogiskt uppdrag men också att eleverna vistas 

på biblioteket och använder litteraturen på plats, som referenslitteratur.  

Årets stora uppgift var att anpassa beståndet till det nya bibliotekets yta. Ett 

omfattande arbete har gjorts med att plocka bort dubbletter, gallra inaktuell 

litteratur och bygga upp ett nytt bibliotek med litteratur anpassat efter skolans 

program. I juni var det mest flyttkartonger överallt men vid skolstart i slutet 

av augusti var det mesta på plats i sina hyllor. Bokpoolen med sina 

klassuppsättningar på engelska och svenska bodde kvar i flyttkartonger under 

lång tid men på novemberlovet var även det uppackat. Läromedlen fick nästan 

plats i läromedelsdepån men ytterligare gallring behöver göras. 

Att anpassa mediabeståndet är ett av de viktigaste uppdragen biblioteket har. 

Överensstämmelsen med katalogen är ett måste för att kunna hålla en god 

kvalitet. I juni fick vi besök av systemansvarig för Book-it från 

Stadsbiblioteket. Under en hel dag arbetad vi tillsammans med konverteringen 

så att våra två kataloger kunde slås samma till en gemensam. En hel del 

”städning” återstår men vi har ett gemensamt och fungerande arbetsredskap 

nu. 

Beståndet i Bokpoolen förstärktes med några olika klass- och 

gruppuppsättningar på svenska och engelska. Samlingen rymmer nu ca. 700 

titlar i 11000 ex. Bibliotekets totala utlåning under 2021 var 18705 lån vilket 

är färre än 2020. Det beror delvis på att flera lärare valt digitala licenser i 

stället för tryckta böcker i sina ämnen, men också på att läsningen bland unga 

generellt sett har gått ner i hela landet. 

Läromedel 

Skolans läromedelshantering går genom biblioteket. Det innebär att vi 

ansvarar för inköp, lokalisering, utlån samt återlämning och kravarbete. 
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Det finns nu 18647 ex. av läroböcker och miniräknare uppdelade på ca. 350 

titlar. I några ämnen har lärarna valt digitala licenser men inköp och 

registrering går via biblioteket. På så sätt får vi en samlad bild av skolans 

läromedelsresurser. Vid terminsskiftena anställs extra personal för att 

bemanna depån och sköta in- och utlåningen.  

Läromedelsdatabasen fungerar bra, där gör lärarna bokningar till sina kurser 

inför terminsstarten. Servern är nu placerad på Karlstads kommun men Martin 

Nilsson, som utvecklat produkten, kommer att fortsätta med visst underhåll. 

Hela Sundstas bestånd har lagts in och alla läromedel är bokningsbara den 

vägen. En blankett för beställning har tagits fram och fungerar bra. Allt som 

vi beställer ska undertecknas av rektor som även markerar vilket konto som 

ska belastas. 

Inköp av läromedel sker via Läromedia. Vissa problem uppstod när digitala 

licenser beställdes och distribuerades på ett sådant sätt att en del lärare inte 

lyckades få tillgång till dem för sina elever. Under året arbetade lärare, IT-

pedagog och bibliotekarier med en lösning på problemet. 

 

Fortbildning och arbetsmöten 

Bibliotekspersonalen försöker delta i olika typer av arbetsmöten internt och 

externt. På grund av den pågående pandemin har fortbildningstillfällena varit 

få i år.  

23 mars deltog Hellen på en nationell skolbibliotekskonferens arrangerad 

av Teknologisk Institut. Konferensen var helt digital och innehåll en rad 

intressanta föreläsningar om samarbetet bibliotekarier-lärare och vikten av 

rektors ansvar för biblioteksverksamheten.  

I september fanns möjlighet att lyssna på en hel del av Bok- och 

biblioteksmässans digitala föreläsningar 

Utvecklingsgruppen Språk i alla ämnen där förstelärare och bibliotekarier 

ingår har haft flera träffar under året. Det är en bra arena för diskussioner och 

planering av fortbildning inom ämnet för skolans lärare. En studiedag 

arrangerades på novemberlovet då det framkom med stor tydlighet att det blir 

problem med läsförståelsen i flera ämnen bl.a. på grund av att eleverna läser 

mindre och mindre 

De kommunala gymnasiernas sammanlagt fem bibliotekarier träffas 

regelbundet och deltagande har också skett i möten anordnade av 

systemansvarig för Book-IT på stadsbiblioteket. 

På NA och TE är ett projekt med bidrag från Ljungbergsfonden i gång. Det 

handlar om kollegialt samarbete utifrån ett ämnesövergripande arbetssätt samt 

perspektivet lärande för hållbar utveckling. Hellen deltar på NA. 

 

Informationssökning, källkritik och information om 

gymnasiearbeten 

Sedan flera år tillbaka arbetar bibliotekarierna tillsammans med lärare i olika 

ämnen med informationssökning. Det sker i år 1. Att vara informations-

kompetent, att kunna skilja på fakta, förklaringar och åsikter samt att vara 

källkritisk är ett viktigt område att arbeta med. Att ge eleverna relevanta 
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redskap för att orientera sig en komplex verklighet är ett av de viktigaste 

områden som biblioteket ansvarar för. Källkritik, sökkritik och 

nyhetsvärdering är ett annat område som bibliotekarien samarbetar med 

svensklärarna och eleverna i år 1 kring. Samarbete sker också med lärarna i 

biologi på NA och teknikämnet på TE. 

I år 2 sker undervisning i att söka vetenskaplig information. Det har handlat 

om att fördjupa sig i de mer vetenskapliga databaserna EBSCO och Science i 

Context på NA och TE-programmen 

I historia jobbar SA med källkritik, lärare och bibliotekarie samarbetar i 

bibliotek och klassrum med funderingar, övningar och exempel. 

I år 3 gör alla elever ett gymnasiearbete   

Bibliotekarie träffar alla elever på SA, HU och ES och har kurs i mer 

avancerad informationssökning för just gymnasiearbetet. I många av klasserna 

har även biblioteket tillsammans med lärare ett ansvar för metodarbete, hur 

går det till att skriva uppsats, hur ska den struktureras, och vilka fallgropar ska 

man undvika. Stort fokus ligger också på att finnas tillgänglig för eleverna 

med löpande hjälp med arbete, med både innehåll och form av arbete. 

Även för eleverna på NA och TE har genomgångar skett om hur man söker 

och bearbetar avancerad litteratur. Inspiration från Karlstads 

Universitetsbibliotek har legat tillgrund för dessa genomgångar 

Introduktion för år 1  

Samtliga årskurs 1 på skolan får en introduktion till biblioteket i samband med 

uppstart. Bibliotekets olika funktioner demonstrerades och personalen 

presenterades. Eleverna fick kunskap om hur man lånar och vad biblioteket 

kan erbjuda. De fick även göra en enkel läsarbiografi. Det har visat sig att fler 

och fler läser mindre och mindre och att ungdomarna har svårt att ge boktips. 

Syftet med besöket är att ge de nya eleverna en positiv bild av sitt 

gymnasiebibliotek. 

Bokprat och bokattacker 

Läsveckan för år 1 inföll i år v. 40. Bibliotekarierna bokpratade för alla 

klasser. Det var dessutom ett utmärkt tillfälle att hälsa på eleverna och hinna 

prata lite om deras läsvanor. Bokprat och boksamtal med andra klasser och 

deras lärare genomfördes också under hösten. Det kan handla om temaläsning 

t.ex. olika klasskildringar, kärlek och män och kvinnor i historiska böcker. En 

del bokprat genomfördes på Teams eftersom eleverna fanns hemma på 

distans. Ett återkommande, intressant projekt är samarbetet i historiebruk. 

Historia i kultur och media: bokprat kring böcker och filmer. Eleverna 

använder sedan alla sina historiska kunskaper för att hitta referenser och 

analysera verken. 

Bokattackerna fortsatte i begränsad mängd pga. pandemin. De har blivit 

uppskattade inslag på mentorstid och är ett viktigt redskap för att stimulera 

till läsning. Här är det läslust och läsglädje som gäller.  
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Läsvecka, författarbesök och övriga kulturaktiviteter  

 

Under många år har gymnasiebiblioteken i Karlstad arrangerat läsveckor på 

skolorna. Alla elever i år 1 läser skönlitteratur på svenska en timme varje dag. 

Årets författarbesök var Jens Lapidus som bl.a. har skrivit böckerna Snabba 

cash och den nya Paradis city. Novellen Heder köptes in och delades ut till 

alla elever i åk. 1 som en gåva.  

Lapidus ”besök” blev en digital livesändning som fungerade bra. Eleverna satt 

i sina klassrum och lyssnade och både lärare och elever var mycket nöjda. 

Frågor hade skickats in tidigare så han var väl förberedd på att svara.  

I samband med hans besök var också läsveckan igång, vecka 40 i år. Höstens 

skrivartävling fick tema DRÖMMAR. Tävlingen var öppen för alla elever på 

Sundsta-Älvkullegymnasiet. Ett 35-tal bidrag kom in och priser i form av 

bokcheckar delades ut. Texter från tävlingen kommer att sammanställts till en 

antologi med bilder av elever från Estetik & Media. 

 

Samarbete med specialpedagoger och 

kommunikationspedagoger  

Skolans specialpedagoger och bibliotek har ett naturligt och gott samarbete. 

Möten sker ofta spontant men också via organiserade möten. Ett sådant skedde 

tex. under hösten då det diskuterades hur vi ska förhålla oss till om eleverna 

vill låna tryckta böcker i ämnet när läraren har beställt digitala licenser. 

Beslutades att specialpedagog/speciallärare eller ämnesläraren beslutar om lån 

får ske eller inte.  

Elever med behov av inläst litteratur har fri tillgång till Inläsningstjänst där i 

princip alla läromedel finns inlästa. För elever med särskilda behov eller 

dyslexi finns Legimus att tillgå för läsning av skönlitteratur. Arbetet med att 

anpassa hyllmärkning tillsammans med kommunikationspedagog för elever 

med läshinder fortgår. 

Skolan har en policy som säger att inga läromedel ska köpas in som inte finns 

inlästa.   

Biblioteket hjälper även till att visa lärare och elever hur man använder 

digitala tjänster såsom appen Biblio, detta som ett komplement till läsning och 

lyssning av litteratur.  

Framtiden  

Sedan höstterminsstarten 2021 är biblioteksverksamheten nu samlad under ett 

tak. Vi har i stort sett fått till ett fungerande gymnasiebibliotek med allt vad 

det innebär av samlingar anpassade för alla våra program. Programmen och 

ansvarsområdena är uppdelade mellan oss tre bibliotekarier och 

biblioteksassistenten. Ommärkning av böckerna pågår och etiketter till de 

olika ”knubbarna” som vägleder besökarna om hur böckerna är uppställda 

håller på att anpassas och förses med bilder för att underlätta för elever med 

behov av bildstöd. Möbleringen fyller sin funktion, grupprummen används 

flitigt, så även Glasrummet. Bibliotekskatalogen och läromedelsboknings-

systemet har anpassats till nya skolan. 



   Sid 8(10) 
 

 

Personalgruppen arbetar tillsammans med ansvarig chef för att på bästa sätt 

formera gruppen och utnyttja var och ens styrkor.  

Det är en stor skola men vi försöker på olika sätt nå alla genom besök i 

arbetslag, ämneskonferenser, RO-möten osv. Det är rektors ansvar att se till 

att verksamheten fungerar bra och att initiativ till samarbete inte bara tas från 

bibliotekets sida utan även från lärarnas sida. 

Två stora områden har utkristalliserat sig för fortsatt arbete; Språk i alla ämnen 

och läsprojekt: elevernas läsförståelse sjunker vilket blir ett allt större problem 

för förståelsen av komplicerade lärobokstexter och andra texter. Här har 

biblioteket ett stort arbete framför sig med att tillhandahålla och initiera 

läsning av skönlitteratur. Förhoppningsvis kan vi få till en bokcirkel för de 

elever som är sugna på att diskutera romaner.  

Ett annat stort område som kommer att prioriteras är samsynen kring 

gymnasiearbetena på skolan. Här har biblioteket en slags nyckelroll med att 

hjälpa alla som kommer till oss, främst med informationssökning och att hitta 

relevanta källor men också med referenshantering. Under våren kommer 

säkert många elever att behöva lite extra hjälp när de återvänder efter karantän 

och distansundervisning. 

Skolans stora prioriterade område 2022 är att arbeta med temat ”Vi 

tillsammans”. Det kommer att bli ett spännande år på en av Sveriges största 

och nyaste gymnasieskolor! 

 

 

Hellen Andersson,  

Bibliotekarie på Sundsta-Älvkullegymnasiet 
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Statistik 2021, Biblioteket Sundsta-Älvkullen 

Aktivitet 

 

Antal 

lektioner/tillfällen  

 

2021 

 

 

 

2020 

 

Bokprat och boksamtal för elever 

 

26 34 

Bokattacker i klasserna  20 

 

9 

Biblioteksintroduktion för år 1. 38 

 

41 

Bokpresentationer för personalen 

 

1 (Två tillfällen var 

planerade men ett 

uteblev pga. corona) 

0 

Informationssökning för 

personalen 

 

0 0 

Informationssökning, källkritik 

och information om 

gymnasiearbetet för olika klasser  

 

69 66 

Deltagande i ämneskonferenser 

 

24 30 

Deltagande i lärarns 

arbetslagsmöten 

 

37 25 

Deltagande i rektorsområdesmöten 14 

 

Uppgift 

saknas 

Deltagande i möten med elevhälsan 

 

2 + spontana möten Spontana 

möten 

Deltagande i möten med 

verksamhetsstöd 

 

Regelbundet Regelbundet 

Deltagande i utvecklingsgrupp 16 

 

Uppgift 

saknas 

Möten med ledningsgruppen 

 

1 

 

5 

Möten med programrektorer 

 

9 2 
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Avdelning Bestånd, 

antal 

fysiska  

exemplar 

Antal utlån  

 

Förvärv 

exemplar 

Biblioteket  

 

34675  1740 

Läromedel 18647  809 

 

Institutioner inkl. 

KTC 

1388  103 

Totalt 2021 54710 18292 

 

2652 

 

 

 

 


