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Abstract:  The aim of this Master´s thesis is to examine and present the 

programmes and activities of school library centres in order 
to see what functions (purposes) they can fulfil in a 
municipality and also if and how they can contribute to 
school library development. In order to fulfil my purpose I 
have made qualitative interviews with five librarians from 
school library centres.  
 
The theoretical framework is primarily based on David 
Loertscher´s. I have designed six functions on the basis of 
Loertscher´s theories and investigated which functions 
school library centres have got and how they are performed. 
The result of the study shows that main activity of school 
library centres consists of the media complimentary function 
and the service function usually performed as a bookpool or 
a media reserve. The supportive and coordinative functions 
are becoming more and more important in helping school 
libraries to develop. The pedagogical function and the 
evolutionary function varies a lot between different school 
library centres, in size and direction. 
 
I have also made a SWOT-analysis to find factors that works 
as opportunities or hindrances for development. The major 
finding is that political ruling is the most decisive factor. 
 
Finally theories in Louise Limberg´s research overview The 
pedagogical role of school libraries are used when I analyse 
if school library centres contribute to school library 
development.  The main conclusions are that school library 
centres can contribute to school library development in many 
ways both directly through education for 
librarians/teachers/school-leaders but also indirectly through 
for example lobbying.   
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1. Inledning 
Olika diskussioner om kunskap och lärande är aktuella i samhällsdebatten. Det talas om 
”det livslånga lärandet”, problembaserad inlärning (PBI), problembaserat lärande 
(PBL), undersökande arbetssätt, olika kunskapssyner etc. Samtidigt har 
informationsflödet ökat enormt genom media och inte minst Internet. En stor och viktig 
del av undervisningen i dagens grund- och gymnasieskolor handlar om att ”träna” 
eleverna att själva kunna söka och finna relevant och användbar information. Ett 
utvecklat och väl integrerat skolbibliotek sägs kunna fylla en viktig funktion i detta 
arbete. Det finns många exempel på projekt som syftar till förstärkning av 
skolbiblioteken. Politiker kommer också med jämna mellanrum med förslag om 
satsningar på skolbiblioteken och ett exempel är Folkpartiets förslag om Skolbibliotek 
för alla.1 
 

Det svenska skolväsendet håller på att förändras. Fram till mitten av 1980-talet gick alla 
eller i alla fall de allra flesta barn och ungdomar i en kommunal grundskola. Efter 1990 
är det ett ökande antal barn som går i fristående grundskolor. Alla skolor (även 
kommunala) har ett större tryck på sig att ”profilera sig ” för att göra sig attraktiva 
eftersom valmöjligheterna har ökat. De lokala skolorna är mer autonoma och 
verksamhetschefen / rektorn har större ansvar men också möjligheter genom t ex eget 
budgetansvar och läroplanens utformning att ”forma sin skola”. Verksamhetsledare 
(rektor el.dyl) på de lokala skolorna har ansvar för att ”Grundskolan ska ha 
ändamålsenliga lokaler. Den ska ha lämpligt fördelade bibliotek samt annan utrustning 
som behövs för tidsenlig utbildning” enligt grundskoleförordningen.2  
 

I diskussionen om skolbibliotek talas det ofta om vikten av eldsjälar och om rektors / 
verksamhetschefs stöd och lyhördhet för att skolbiblioteken ska fungera. I läroplanen 
och andra styrdokument finns skolbibliotek nämnt, men trots detta är det inte många 
skolor som har ett väl utvecklat skolbibliotek. I Kulturrådets rapport om skolbiblioteks-
statistik konstateras det att under 2002 hade endast 21 % av skolorna en biblioteks-
servicenivå motsvarande minst 6 timmars bemanning per vecka och 15% av skolorna 
hade tillgång till ett integrerat folk- och skolbibliotek 3. Det framgår också att det 
framförallt är i små skolor med få elever som tillgången till biblioteksservice är dålig.  
 

Enligt bakgrunden till en motion som lades i hösten 2007 har skolbiblioteken flera år 
varit mycket eftersatta. Motionsskrivaren menar också att ”I många skolor är utbudet av 
böcker och annat material gammalt och dåligt och detta kan i kombination med bristen 
på bibliotekarier mycket väl vara anledningen till att läsandet minskat bland 9–14-
åringar enligt Kulturrådets mätningar”. Motionens förslag är att Kulturrådet ges i 
uppdrag att ta fram nationell skolbiblioteksstatistik 2008, samt att man bör ”överväga 
huruvida skolbiblioteken ska omfattas av den nya skollagen istället för som nu av 
bibliotekslagen”.4  
 

Enligt bibliotekslagen ansvarar kommunerna för att det finns ”lämpligt fördelade 
skolbibliotek”.5  Kommunerna har valt olika sätt att arbeta med skolbiblioteksfrågor. I 
ett 60-tal kommuner finns skolbibliotekscentraler som svarar för samordning av 
kommunens skolbibliotek.6 I en del kommuner har en barnbibliotekarie getts ansvar för 
                                                 
1 Wikström & Nylander 2008   
2 Grundskoleförordningen 1998.kap 1: §4, s.166 
3 Statens kulturråd, Skolbiblioteken 2002: Rapport från statens kulturråd- Kulturen i siffror 2003:3, s. 5 
4 Sveriges riksdag, motion 2007/2008:kr232 
5 Bibliotekslag 1996, §5 
6 Statens Kulturråd. Skolbiblioteken i Sverige: kartläggning, analys och probleminventering, 1999:1, s.54-56 
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att hjälpa skolbiblioteken samt initiera samarbete dem emellan. Andra kommuner löser 
helt enkelt frågan genom att delegera den till de ansvariga skolledarna att hantera. Vissa 
kommuner har inte ens tagit ställning i frågan.  
 

En skolbibliotekscentral kan fungera på olika sätt. Gemensamt är dock att den kan 
betraktas som en central resurs för skolbiblioteken inom en kommun. Enligt ex en 
lärobok om bibliotek ges följande förklaring ”Där vidareutbildas skolornas 
bibliotekspersonal, skolbiblioteken får råd vid inköp och gallring av böcker och där 
katalogiseras och iordningställs böcker till skolbiblioteken.”7 Ibland talas det också om 
att skolbibliotekscentraler har ansvar för skolbiblioteksverksamheten i en kommun. 
 

Många skolbibliotekscentraler har vuxit fram ur en läromedelscentral som funnits i 
kommunen. Ofta bekostades dessa av centrala medel och en barn- och ungdomsnämnd, 
kulturnämnd eller skolnämnd stod som ansvariga uppdragsgivare. I takt med 
diskussionen om att de enskilda skolorna själva ska ansvara för och bära sina kostnader 
har många kommuner lagt ner sina skolbibliotekscentraler. De senaste 20 åren har 
många skolbibliotekscentraler inte ansetts nödvändiga och frågan om vem som är 
ansvarig och ska bära kostnaderna har aktualiserats.8  
 

Eftersom jag själv är utbildad grundskolelärare har jag kommit att intressera mig för 
varför skolbibliotekscentraler finns och på vilka sätt de kan underlätta för de lokala 
skolbibliotekens utveckling och verksamhet. Jag har också under utbildningen gjort ett 
studiebesök på en skolbibliotekscentral och då fått lite insikt i hur de arbetar där och 
vilken service de kan ge de kommunala skolorna.  
 
1.1 Problemformulering 
Standarden på skolbiblioteken i Sverige är mycket ojämn. Att skolbiblioteket fungerar 
som en pedagogisk resurs i det dagliga skolarbetet är en verklighet på vissa skolor. Det 
finns skolbibliotekscentraler i vissa kommuner som kanske kan fungera som stöd och 
hjälp till utveckling av skolbiblioteken. Det finns dock inget nämnt i några nationella 
styrdokument om vad en skolbibliotekscentral är eller ska syssla med. Även inom 
biblioteksforskning är det sällsynt att skolbibliotekscentraler och deras verksamhet 
nämns.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka några skolbibliotekscentralers verksamhet och 
vilken funktion de har inom skolbiblioteksverksamheten i några kommuner enligt de 
ansvariga bibliotekarierna.   
 

Följande frågeställningar har formulerats för att uppnå syftet: 
– Hur beskriver bibliotekarierna skolbibliotekscentralernas verksamhet och funktion? 
– Vilka hinder och möjligheter ser bibliotekarierna för att bedriva verksamheten? 
– Upplever bibliotekarierna att skolbibliotekscentralerna bidrar till 
skolbiblioteksutveckling och i så fall på vilket sätt? 

                                                 
7 Lundgren Lena  Bibliotekskunskap, 1996, s.23 
8 Statens kulturråd. 1999 
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1.3 Disposition - rubriker och innehåll i uppsatsen  
Uppsatsens inledande kapitel går igenom bakgrund, syfte och frågeställningar och 
denna disposition. Vidare redogörs för avgränsningar, målgrupp, definitioner och 
förkortningar som jag använder mig av i uppsatsen. 

Kapitel 2 innehåller redogörelse för metod, val av material, genomförande av intervjuer 
samt vilka analysverktyg som använts. Jag har motiverat metod och materialval utifrån 
metodlitteratur och uppsatsens frågeställningar.  

Kapitel 3 med bakgrund och tidigare forskning börjar med några exempel på hur 
skolbibliotekscentraler framställts i några svenska studier. Vidare redogörs för 
skolbibliotekscentralers framväxt och utveckling, utifrån en historisk beskrivning av 
skolbibliotekens utveckling samt artiklar i tidskrifter, för att kunna belysa en del av 
problematiken kring skolbibliotekscentralernas roll och existensberättigande. Denna del 
innehåller också faktorer för samhällsinverkan, koppling till läroplan och synen på 
kunskap och lärande. Verksamheten idag avslutar kapitlet för att visa hur den allmänna 
diskussionen förts kring vad skolbibliotekscentraler gör och hur de framställs i media. 
Ett exempel på annat sätt att organisera kommunal skolbiblioteksverksamhet som hittats 
i litteraturen beskrivs också kort.  

Kapitel 4 tar upp de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen bygger på: den 
amerikanske forskaren David Loertschers teorier om skolbibliotek samt sex formulerade 
funktioner utifrån dessa teorier,  SWOT-analys9 och Louise Limbergs studie kring 
skolbibliotekets pedagogiska roll.  

I kapitel 5 redovisas resultat av intervjuerna. Reslutatredovisningen inleds i form av två 
tabeller, en med bakgrundsfakta och en med verksamhet. Därefter presenteras 
respondenterna och respektive SBC kort med efterföljande redovisning av vad som styr 
och vad respondenterna sagt om skolbiblioteksutveckling uppdelat på respektive SBC. 

I kapitel 6 återfinns analys av resultaten utifrån Loertschers teorier om ”de tre bygg-
stenarna, taxonomierna utifrån bibliotekariers och skolledares perspektiv och de sex 
funktionerna, en SWOT-analys och Limbergs femdelade struktur med ämnesområden 
som kan utgöra utgångspunkter för utveckling av skolbibliotekens pedagogiska roll. 

Kapitel 7 utgörs av diskussioner och slutsatser utifrån frågeställningarna; vad som 
framkommit i litteratur, resultat och analyser. Studien tydliggör bl.a att de traditionella 
funktionerna mediekomplettering och service får lämna alltmer plats åt de stödjande, 
samordnande och pedagogiska funktionerna hos skolbibliotekscentraler. Vidare pekas 
faktorer som politiska beslut och ändrat förhållningssätt till lärande ut som de mest 
avgörande för utveckling av verksamheten. IKT10 och lärande är de områden som 
främst står i fokus vid utveckling av skolbibliotekens pedagogiska roll. Kapitlet avslutas 
med förslag på fortsatt forskning. 

Kapitel 8 består av en sammanfattning av detta arbete, som jag hoppas kan bidra till 
diskussionen om skolbibliotekscentralers verksamhet och vilken funktion de kan ha 
inom skolbiblioteksverksamheten inom en kommun.  

                                                 
9  SWOT står för strengths, weaknesses, opportunities, threats och analysmetoden förklaras vidare under kapitel 4.2 
10 IKT står för Information, Kommunikation och Teknik och handlar om användning av teknik för att främja och underlätta lärande, 
för vidare fakta och diskussion kring IKT se t.ex. Dunkels 2001 
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1.4 Avgränsningar 
Jag har valt att begränsa denna studie till att omfatta endast svenska förhållande. Den 
geografiska avgränsningen innebär att jag valt ett svenskt län som innehåller 
skolbibliotekscentraler i kommuner av varierande storlek. 
 

Denna uppsats tar upp skolbibliotekscentralerna ur verksamhetsföreträdarnas 
perspektiv. Uppdrags- och användarperspektivet har jag valt bort men det kan utgöra 
underlag för vidare forskning. 
 
1.5 Målgrupp 
Undersökningen kan kanske vara intressant för kommuner och då framförallt för dem 
som arbetar med skola och kultur. De flesta kommuner arbetar med att formulera eller 
utvärdera biblioteksplaner och då bör skolbiblioteksfrågor också aktualiseras. Ur ett 
akademiskt perspektiv hoppas jag att denna undersökning kan medverka till 
diskussionen om skolbibliotekscentralers verksamhet och funktion eftersom det inte 
finns mycket skrivet, alltså endast enstaka akademiska texter eller tidigare forskning 
som berör skolbibliotekscentraler.  
 
1.6 Definitioner och förkortningar 
AV-central: En inrättning som köper in, tillverkar, lånar ut och lagerhåller AV-
hjälpmedel (film- och filmvisningsapparater, bandspelare etc.11 

Bibliotekarie: I uppsatsen används både lärarbibliotekarie och skolbibliotekarie. Med 
lärarbibliotekarie menas här lärare som har en del av sin tjänst i skolbiblioteket 
alternativt nedsättning av sin undervisningtjänst och får ta ansvar för skolbiblioteket. 
Med skolbibliotekarie avses fackutbildad bibliotekspersonal. 

Biblioteksplan: ett styrdokument för biblioteksverksamheterna som sedan den 1 januari 
2005 enligt lag12 måste upprättas i alla kommuner. 

Läromedelscentral: I denna uppsats en kommunal inrättning som ger service främst för 
tryckta läromedel. En del läromedelscentraler ger service inom hela läromedelssektorn, 
dvs. både tryckta läromedel, audiovisuella (AV) läromedel och skolbibliotek. 
Läromedelscentraler inrättades i många kommuner under 1960-talet i anslutning till 
skolväsendets expansion och läroplansreformerna, men under 1990-talet har många 
avvecklats.13 

Skolbibliotekscentral (SBC): I uppsatsen menas en kommunal organisation eller 
institution som syftar till att samordna eller vara ett stöd för de lokala skolbiblioteken. 
Ibland kopplas någon form av centralt ansvar för skolbiblioteken inom kommunen till 
denna organisation. Ordet skolbibliotekscentral förekommer inte i några ordböcker eller 
uppslagsverk14. Jag kommer att använda förkortningen SBC när ordet står i grundform 
samt när jag vill ange vilken skolbibliotekscentral som avses (namnet).   

Taxonomi: vetenskaplig systematik för vanligen över- och underordning15. I denna 
uppsats ett begrepp för ett mätverktyg eller en mätskala som används av David 
Loertscher för att bedöma vilken nivå en skolbiblioteksverksamhet befinner sig på.  

                                                 
11 Nationalencyklopedin 20008a 
12 Bibliotekslag 1996 
13 Nationalencyklopedin 20008b 
14 Sökningar har gjorts i t ex NE, Svenska akademins ordlista, Bonniers ordbok, Wikipedia. 
15 Nationalencyklopedin 20008c 
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2. Metod och material  
I följande kapitel presenteras metoder för hur undersökningen kommer att gå till och 
materialval motiveras.  
 
2.1 Metod 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod. Det kvalitativa tillvägagångssättet 
kan skapa en helhetsbild av en företeelse samtidigt som problemet sätts in i sitt 
sammanhang och det är möjligt att skapa en djupare förståelse för det.16 En kvantitativ 
metod såsom enkäter till flera skolbibliotekscentraler hade gett uppsatsen en mer 
deskriptiv utformning varför jag har valt bort detta. Kvalitativa metoder kännetecknas 
av att försöka få riklig information om få undersökningsenheter. Jag har valt bort 
fallstudien eftersom en sådan endast skulle ge djupare kunskap om en SBC och 
skillnader i förutsättningar och möjligheter då inte skulle framkomma eller framgå.  En 
textanalys hade också varit en tänkbar metod men jag har funnit att 
skolbibliotekscentraler sällan syns i de kommunala dokumenten. En kvalitativ intervju 
utmärks av möjligheten att få reda på människors kännedom och förståelse av ett 
fenomen enligt Pål Repstad. Han beskriver den kvalitativa intervjun som en gångbar 
metod om syftet är att karaktärisera och studera ett fenomen med egenskaper och 
särdrag.17 Genom att jag väljer kvalitativ intervju som metod är jag medveten om att 
resultatet inte går att generalisera. Jag beskriver ”det som finns” hos de aktuella 
skolbibliotekscentralerna men lägger inte så stor vikt vid hur ofta det finns.18 Mitt 
intresse för vilken funktion en SBC kan ha i en kommun kan besvaras genom att ta del 
av tankegångarna som rör sig kring en SBC utifrån företrädarnas syn. Den kvalitativa 
intervjun som kännetecknas av hög strukturering och låg standardisering är användbar 
för denna studie. Hög strukturering innebär att intervjuaren är väl medveten om vad han 
vill fråga dvs. frågor/utgångspunkter är formulerade utifrån en struktur och allt handlar 
om det aktuella ämnet/frågeställningarna. Genom detta tillvägagångssätt kan inter-
vjuerna förväntas ge valida resultat. Med låg standardisering menas att frågorna/ 
utgångspunkterna tas i den ordning de passar dvs. intervjuaren kan styra ordnings-
följden och ställa följdfrågor beroende av tidigare svar. Variationsmöjligheterna kan 
därmed anses vara stora.19 Jag fick genom detta tillvägagångssätt ett stort intervju-
material från ett begränsat antal intervjupersoner. Låg standardisering kan innebära en 
risk för reliabiliteten dvs. noggrannheten men i och med den detaljerade intervjumallen, 
att intervjuerna togs upp på band samt att intervjuerna bearbetats på samma sätt har 
försök gjorts för att öka reliabiliteten (för beskrivning av tillvägagångssätt se 2.3).  
 
2.1.1 Urval av respondenter 
Jag har valt att studera och undersöka skolbibliotekscentraler på kommunal nivå inom 
ett svenskt län. Jag har valt ett län med representation av skolbibliotekscentraler i både 
större och mindre kommuner. Sveriges olika läns (och kommuners) utseende och 
förutsättningar varierar och därför går resultaten inte att generalisera. För att ta reda på 
vilka skolbibliotekscentraler som finns och hur jag skulle kunna nå dem har jag utgått 
från Sveriges regionala skolbiblioteksföreningars hemsida där en länk till en förteckning 
finns20. Således har jag fått kontakt med de fem skolbibliotekscentraler som finns listade 

                                                 
16 Holme & Solvang. 1997, Forskningsmetodik : Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s.79 
17 Pål Repstad 1999, Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s.9 
18 Repstad 1999, s.15 
19 Trost, Jan. 1993 Kvalitativa intervjuer, s.15 
20 Sveriges regionala skolbiblioteksföreningar /skolbibliotekscentraler i Sverige  2008 
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och är aktiva i det utvalda länet. Genom att undersöka några mindre och några större 
kommuner vill jag få fram exempel på organisation, verksamhet, funktion, möjligheter, 
hinder, synsätt och ev. utvecklingsbenägenhet som finns i samband med 
skolbibliotekscentraler. Ett systematiskt urval utifrån medvetet formulerade kriterier är 
viktigt menar t ex Holme och Solvang.21 
 

I den kvalitativa undersökningen har jag besökt och intervjuat företrädare, de ansvariga 
bibliotekarierna, för skolbibliotekscentralerna. Den som leder en skolbibliotekscentral 
kallas oftast 1:e bibliotekarie och i samtliga fall lyckades jag få träffa och intervjua 
denne. För att ta reda på fakta om skolbibliotekscentralerna och den kommun de verkar 
i har jag i den mån de existerar rekvirerat skolplan, biblioteksplan och eventuella 
uppdrags- eller måldokument. 
 
2.2 Material 
2.2.1 Bakgrund och tidigare forskning 
Sökningar efter avhandlingar, uppsatser, artiklar etc. som rör skolbibliotekscentraler 
främst gjorts i bibliotekskataloger, databaser samt på webben. Söktermer som jag har 
använt mig av har varit skolbibliotekscentral, läromedelscentral, mediacentral, 
skolbibliotek, kommunal organisation. Dessa sökningar visar att det inte existerar så 
mycket forskning om skolbibliotekscentraler eller annan kommunal 
skolbiblioteksverksamhet. Skolbibliotekscentraler finns med i den kartläggning och 
utredning om skolbibliotek som gjordes 1999 av Kulturrådet och jag använder även en 
avhandling och två magisteruppsatser som tar upp skolbibliotekscentraler. Material som 
bara nämner skolbibliotekscentraler men inte närmare behandlar dessa tas inte upp i 
denna studie. 
 

Sökningar och försök har också gjorts för att få ett internationellt perspektiv. Bl.a. har 
jag sökt efter motsvarande organisationsform i våra skandinaviska grannländer Norge 
och Danmark. Inom pedagogiska organisationer på kommunal eller regional nivå kan 
det finnas avdelningar eller delar som har liknande funktion eller verksamhet som 
svenska skolbibliotekscentraler. Varken databaser eller försök genom kontakter har gett 
information om studier eller forskning som gjorts om dessa delorganisationer. Jag har 
valt att inte redogöra för dessa organisationssätt och funktioner i min uppsats, eftersom 
detta skulle uppta alltför stor del av min uppsats.     
 

Utvecklingen av skolbibliotekscentraler är intimt förknippad med utvecklingen av 
skolbiblioteken och de samhällsförändringar och skiftande syn på kunskap och skola 
som inverkat på denna utveckling. Jag har utgått från Lena Skoglunds historiska 
beskrivning av hur skolbiblioteken har utvecklats under 1900-talet.22 Några tid-
skriftsartiklar som nämner skolbibliotekscentraler har också bidragit till denna 
beskrivning. Dessa artiklar utgör även referenser vid beskrivningen av 
Skolbibliotekscentralernas framväxt (3.2) och Verksamhet idag (3.3). Jag tar slutligen 
upp en bok23 som beskriver ett exempel på en delvis annorlunda organisationsform för 
kommunal skolbiblioteksverksamhet. 
 

                                                 
21 Holme & Solvang 1997, s.101 
22 Lena Skoglund 1981, Från folkskolebibliotek till läromedelscentral 
23 Birgitta Stribe 2007 Skolbibliotek – en pedagogisk resurs i undervisningen.  



   

 7 

2.2.2 De teoretiska utgångspunkterna 
Jag har valt utgå från David Loertschers (amerikansk skolbiblioteksforskare, se 4.1) 
teorier och modell med tre byggstenar för skolbiblioteksverksamhet.24 Även Loertschers 
taxonomier som beskriver skolbibliotekets funktion utifrån olika aktörers synvinkel 
kommer jag att använda. Två av dessa kan vara lämpliga och användbara anser jag. 
Eftersom undersökningen främst bygger på skolbibliotekscentralernas företrädares syn 
på sin verksamhet kommer bibliotekariernas taxonomi att användas. Jag formulerar ett 
antal funktioner för skolbibliotekscentraler som analysverktyg inspirerade av 
Loertschers teorier. Uppdragsgivarnas taxonomi är också viktig eftersom 
bibliotekarierna bör förhålla sig till sitt uppdrag och är direkt påverkade och beroende 
av den styrning som finns.   
 

Ett värdefullt steg i en situationsanalys kan vara att lyfta fram en verksamhets styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot genom en sk SWOT-analys. Med en SWOT-analys 
identifieras inre och yttre faktorer och det kan bli lättare att se vad som är påverkbart 
och hur man kan möta svårigheter. Jag har därför använt mig av en SWOT-analys när 
jag analyserar skolbibliotekscentralernas möjligheter och hinder.  
 
Strukturen i Louise Limbergs Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt 
har använts som en viktig utgångspunkt, eftersom den ger en bild av områden när det 
gäller utveckling av de lokala skolbiblioteken. 
 

2.2.3 Empirisk data 
Förutom intervjuerna som beskrivs under nedanstående rubriker har jag använt lokala 
styrdokument i förekommande fall. Jag har främst tittat på det respondenterna har tagit 
upp eller hänvisat till.  
 
2.3 Tillvägagångssätt 
 

2.3.1 Utformning och genomförande av intervjuer 
Frågorna ställdes utifrån en intervjumall (se bilaga 1) för att få någorlunda jämförbara 
svar, men jag ville också få till stånd en diskussion om vad skolbiblioteksverksamhet 
innebär för varje enskild person. Jag strävade efter att respondenterna till stor del fick 
bestämma utvecklingen av intervjun så att det kom att påminna om ett samtal. En 
kvalitativ intervju påminner om det vardagliga samtalet enligt Holme och Solvang.25 
Utgångspunkterna och frågorna utformades utifrån de frågeställningar jag har valt till 
min uppsats. Även innehållet i litteratur samt Loertschers taxonomi, teorierna kring en 
SWOT-analys samt Limbergs studie har legat som underlag för utgångspunkterna och 
frågorna. Intervjuerna bandades. Inte någon av de tillfrågade hade invändningar mot att 
jag använde bandspelare. Det finns både för- och nackdelar att använda bandspelare 
anser t ex Trost.26 Den största fördelen är att jag som intervjuare kan lyssna 
uppmärksamt på respondenterna istället för att anteckna och riskera att missa väsentliga 
tankegångar. Genom ett material som är inspelat på band är det också möjligt att gå 
tillbaka och lyssna för att förstå bättre genom att tolka tonfall osv. En nackdel kan 
naturligtvis vara att respondenten känner sig besvärad av att bli inspelad. Trost påpekar 
dock att de flesta vänjer sig och glömmer bort att de blir intervjuade. En annan nackdel 
är att det tar tid att lyssna och transkribera materialet.  Intervjuerna präglades av låg 

                                                 
24 David Loertscher .2000, Taxonomies of the school library program 
25 Holme och Solvang 1997, s.111 
26 Trost 1993, s.28f 
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grad av standardisering genom att respondenterna tilläts tala fritt och ofta förekom mig 
och mina tänkta frågor. Ibland avstod jag också från att ställa vissa frågor eftersom de 
genom tidigare svar visade sig vara irrelevanta. Intervjuerna gjordes mellan den 18:e 
och 28:e mars. Längden på intervjuerna varierade mellan drygt en timme och två 
timmar.  
 

2.3.2 Bearbetning och analys av intervjuer 
När intervjuerna var gjorda transkriberade jag dem så noggrant som möjligt, men 
försökte även lyssna på deras sätt att tala om en viss företeelse för att kunna utröna 
nyanser och skillnader. Det är respondenternas åsikter som är väsentliga för analysen 
och därför strävade jag efter att koncentrera uttalanden och ta bort upprepningar. 
Materialet har sedan analyserats utifrån Loertschers teorier och de egenformulerade 
funktionerna för att besvara den första frågeställningen. En SWOT-analys har gjorts för 
att se på skolbibliotekscentralers utvecklingsmöjligheter. SWOT-analysen används som 
ett redskap för att strukturera och kategorisera faktorer som på olika sätt enligt 
bibliotekarierna kan tänkas påverka skolbibliotekscentralernas verksamhet och 
utveckling. Slutligen ligger främst Limbergs studie bakom analysen av 
skolbibliotekscentralernas bidrag till skolbiblioteksutveckling.  
 
Att det är lätt att lägga in sina egna värderingar och se det man som uppsatsskribent helt 
enkelt vill se eller tolka in i texten, är något som jag hela tiden har försökt vara 
uppmärksam på när jag analyserade mitt material. Vad jag själv anser om 
skolbibliotekscentraler har säkert kommit att påverka uppsatsens slutsatser även om jag 
har strävat mot det motsatta.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att jag, med hjälp av intervjumaterialet som ställts mot 
och analyserats genom Loertschers teorier, en SWOT-analys samt Limbergs struktur, 
har försökt belysa och finna förklaringar till skolbibliotekscentralers funktion i en 
kommun.  
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3. Bakgrund och tidigare forskning 
Detta kapitel inleds med en redogörelse för några svenska studier som på ett eller annat 
sätt beskriver skolbibliotekscentraler. Det fortsätter med en historisk bakgrund; 
skolbibliotekscentralers framväxt och utveckling. Här beskrivs också kort 
samhällsförändringar kopplat till läroplaner och synen på kunskap och lärande. En 
beskrivning av verksamheten idag och exempel på annan organisationsform för en 
kommunal samordnande skolbiblioteksorganisation avslutar denna del.  
 
3.1 Skolbibliotekscentraler i några svenska studier 
Det har inte gjorts eller skrivits några större studier eller utredningar med fokus på 
skolbibliotekscentraler eller annan kommunal skolbiblioteksverksamhet som jag kunnat 
hitta. Däremot finns skolbibliotekscentraler nämnda och beskrivna i andra sammanhang 
speciellt när det gäller skolbiblioteksfrågor. Här presenteras några svenska studier och 
kort om hur de har beskrivit några skolbibliotekscentraler.  
 
3.1.1 Kulturrådets utredning av skolbiblioteken i Sverige 
Kulturrådet genomförde 1997 en utredning för ”att belysa skolbibliotekens standard och 
funktion”27 och 1999 kom rapporten om skolbibliotek i Sverige med underrubrik 
kartläggning, analys och probleminventering. Under rubriken organisations- och 
ansvarsfrågor säger Kulturrådets rapport att de kommunala skolbibliotekscentralerna 
svarar för samordningen av en kommuns skolbibliotek. Därefter ges ett tiotal exempel 
på vilka uppgifter som kan förekomma. Fokus är på bokhantering men även 
fortbildning, samordning (arbetsmöten för bibliotekarier) och rådgivning (konsultation) 
anges.28   
 

Vidare redogörs för de fyra skolbibliotekscentraler som fanns i de utvalda 
specialstuderade kommuner vilka ingått som underlag i utredningen. Alla fyra 
skolbibliotekscentraler är uppbyggda på delvis olika sätt och med olika inriktning.  

• SBC 1 är en del av en läromedelscentral med huvudsaklig inriktning på 
rådgivning och direkt hjälp med gallring. Den skolbiblioteksansvarige var 
pedagog.  

• SBC 2 har en halvtidstjänst bibliotekarie anställd (och den andra halvan av 
tjänsten som barnbibliotekarie placerad på huvudbiblioteket). Tiden 
skolbiblioteksansvarig användes huvudsakligen för att bemanna ett 
skolbibliotek.  

• SBC 3 är organiserad som en beställar-utförarförvaltning där den ansvarige 
bibliotekarien samtidigt är chef för kommunens läromedelsstöd och AV-central. 
Verksamheten varierar beroende på skolornas behov och resurser. 

• SBC 4 är organiserad under en kommundel med intentionen att övriga 
kommundelar skulle köpa tjänster, men resultatet var att alla kommundelar 
anslog centrala medel till basverksamheten. Diskussioner fördes därför inom 
kommunen om att överföra vissa delar av verksamheten, såsom konsultation och 
utbildning, till ett regionalt kommunförbund. 29 

 

                                                 
27 Kulturrådet 1999 Skolbiblioteken i Sverige – Kartläggning, analys och probleminventering. Rapport från Statens kulturråd  
1991:1, s.6 
28 Kulturrådet 1999, s.54 
29 Kulturrådet 1999, s.54-55 
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I utredningen kommenteras också nedläggningshoten och möjliga orsaker som de 
genom en rundringning tycker sig kunna ge en bild av. Tre möjliga orsaker pekas ut, 
nämligen att verksamheten var uppbyggd kring en person och när denne slutade 
upphörde eller omdirigerades verksamheten t ex till folkbiblioteken, den kommunala 
förvaltningen omorganiserades med t ex målstyrning och decentralisering och till sist att 
nedläggningarna var en direkt effekt av besparingar.30 
 

I utredningen delas verksamheten upp i två huvudområden, inköp och bokvård samt 
konsultation och utbildning. Det konstateras också att det första området får allt svårare 
att hävda sin existens. Det kan innebära problem med en central katalog, menar 
utredningen också. En central katalog förutsätter personal ute på skolbiblioteken (som 
underhåller katalog och bestånd). Samtidigt konstateras att det inte är så vanligt med 
fackutbildad personal på skolbiblioteken. Man menar att det kan uppkomma en klyfta 
mellan det katalogiserade beståndet och det verkliga beståndet med konsekvensen att 
katalogen inte längre fyller någon funktion.31 
 
3.1.2 Skolbibliotekscentralen som en viktig förutsättning för utveckling  
I sin akademiska avhandling från 1993 Biblioteket-skolans hjärna? Skolbiblioteket som 
resurs i det undersökande arbetssättet på grundskolan redogör Brigitte Kühne för ett 
treårigt projekt inom Kalmar kommun. Hon ger också konkreta exempel på hur 
skolbiblioteksverksamheten kan fungera. Syftet med projektet är att integrera 
skolbiblioteket i undervisningen. I denna sk  Kalmarmodellen fanns överenskommelser 
som poängterade förutsättningen med en skolbibliotekscentral för att satsningen skulle 
kunna genomföras. Det fanns också behov av ett ”centralt biblioteksråd” för att ge 
likvärdig skolbiblioteksservice till hela kommunen.32 
 

Hon konstaterar vidare att den gemensamma syn på kommunens samlade mediabestånd 
som fanns inom kommunen sannolikt är en av de viktigaste orsakerna till att samarbetet 
mellan skol- och kulturförvaltningarna kunde fördjupas så att de kunde göra dessa 
överenskommelser. I projektet började den existerande skolbibliotekscentralen byggas 
ut så att arbetsuppgifterna inte bara bestod av att ha hand om centrala 
mediebeställningar. Nu tillkom pedagogiska uppgifter riktade både till eleverna och 
lärarna genom att lära dem bibliotekskunskap och informationssökning samt till lärarna 
även ge dem litteraturkännedom. Den tidigare ”allmänkulturella” uppgiften som 
skolbibliotekscentralen under några år hade haft med att t ex genomföra en s.k. 
”Kulturens vecka” hamnade på grund av det ekonomiskt kärva läget lite i skymundan.33 
Skolbibliotekscentralens huvuduppgift beskrivs som att: 

SBC har till uppgift att utifrån läroplanen, skolstyrelsens mål och 
överenskommelsen mellan skolstyrelsen och kulturnämnden ansvara för 
skolbiblioteksverksamheten inom kommunen. SBC verkställer de beslut som 
fattas av det centrala skolbiblioteksrådet och ansvarar för personal och 
mediabudget.34 

3.1.3 Beskrivning av en framgångsrik skolbibliotekscentral 
Helena Persson har i sin magisteruppsats Årets Skolbibliotek – hur då? undersökt tre 
verksamheter som alla tre har fått utmärkelsen ”Årets skolbibliotek”. Hon analyserar 
verksamheterna utifrån Loertschers teorier om taxonomier utifrån bibliotekariens och 

                                                 
30 Kulturrådet 1999, s..55-56 
31 Kulturrådet 1999, s.56 
32 Brigitte Kühne.1993, Biblioteket-skolans hjärna? Skolbiblioteket som resurs i det undersökande arbetssättet på grundskolan, s.79 
33 Kühne 1993, s.83-84 
34 Kühne 1993, s.79 
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skolledarens roller. Skolbibliotekscentralen i Jönköping är en av de tre och de fick 
utmärkelsen, främst för det mobila skolbiblioteket Karlavagnen, 1999.35 
Skolbibliotekscentralens uppdrag är att samordna skolbibliotekens olika verksamheter. 
En rad verksamhetsområden beskrivs genom vilka skolbibliotekscentralen arbetar. De 
arbetar mycket med centrala projekt men också hjälp till lokala projekt som involverar 
eleverna i skolbibliotekens verksamhet vilket är mycket viktigt enligt den intervjuade 
1:e bibliotekarien på skolbibliotekscentralen i Jönköping. Den verksamhet som var i 
fokus när skolbibliotekscentralen fick sin utmärkelse var förlagd till en husvagn, ett 
mobilt skolbibliotek, som kallades Karlavagnen och som också kan tolkas som 
bokpool/mediabank eftersom det var obemannat,. Den kördes runt i kommunen till de 
olika skolorna fylld med idéer och inspiration och ev. särskilt hopplockade media för 
just de teman som var aktuella för den skolan.36 Helena Persson understryker att hon 
precis som flera av hennes källor menar att det avgörande för 
skolbiblioteksverksamheten är att det finns eldsjälar som är handlingskraftiga. I 
analysen anser hon att skolbibliotekscentralens verksamheter visar på att de ligger på 
flera olika nivåer av Loertschers taxonomier vilket hon anser vara positivt och att det 
vore ”bra om man strävade mot att uppnå flera av nivåerna för att få en bättre och 
bredare biblioteksverksamhet.”37 
 
3.1.4 Hur kan en skolbibliotekscentral användas? 
I denna magisteruppsats från 1997 Grundskolan och biblioteksböckerna – En 
undersökning rörande grundskolans förhållande till skolbibliotek, skolbibliotekscentral 
och folkbibliotek tar Jenny Persson upp hur och varför skolbibliotekscentralen används 
samt hur skolans mål och arbetssätt påverkar utnyttjandet av en skolbibliotekscentral 
(och folkbiblioteket). Undersökningen baserar sig på undersökningar gjorda inom 
Örebro kommun. Hon konstaterar att skolbibliotekscentralen inte enbart behövs för att 
hålla med kompletterande litteratur utan även den kompetens som finns där kan vara en 
hjälp för att utveckla skolbiblioteken.38 
 

Hon redogör vidare för att bokpoolen är en stor del av SBC:s verksamhet och den finns 
till eftersom skolorna oftast inte har råd att köpa in tillräckligt med litteratur till 
skolbiblioteken.  Samtidigt diskuteras risken att utvecklingen av det egna 
skolbiblioteket kan skjutas upp om de har tillgång till en bokpool.39 Men en 
skolbibliotekscentral är ”ett nödvändigt serviceorgan som säkert skulle kunna utnyttjas 
mer av lärarna”40 konstaterar hon. I skolplanen för Örebro stad står att 
”Skolbibliotekscentralen är ett komplement till skolans biblioteksverksamhet. Den skall 
fungera som ett aktivt pedagogiskt centrum som ger stöd till skolorna” och enligt 
studien är bibliotekarierna noga med att framhäva att deras verksamhet grundar sig på 
läroplanen. 

 
3.2 Skolbibliotekscentralers framväxt 
Eftersom utvecklingen av skolbibliotekscentraler är intimt förknippad med utvecklingen 
av skolbiblioteken och influenser inom skolvärlden finns beskrivningar av detta med 
som bakgrund genom hela detta avsnitt. Lena Skoglunds historiska beskrivning Från 

                                                 
35 Helena Persson 2004, Årets skolbibliotek – hur då?, s.71 
36 Persson 2004, s.46 
37 Persson 2004, s.49 
38 Jenny Persson 1997, Grundskolan och biblioteksböckerna – En undersökning rörande grundskolans förhållande till skolbibliotek, 
skolbibliotekscentral och folkbibliotek, s.48 
39 Persson 1997, s.34 
40 Persson 1997, s.38 
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Folkbibliotek till läromedelscentral  ligger som grund för denna beskrivning. Jag har 
också utgått från en del tidskriftsartiklar för att beskriva de senaste årtionden. 
 

Vid ett folkskoleinspektörsmöte 1894 betonades vikten av att ha fungerande 
skolbibliotek och samtidigt föreslogs att skol- och sockenbibliotek skulle skiljas åt för 
att tillåta de båda verksamheterna att utvecklas.41 Det dröjde till 1912 år 
biblioteksförfattning innan skol- och folkbibliotek skiljdes åt. Samtidigt blev också 
skolbiblioteken berättigade till statsbidrag. Under de följande decennierna var frågan 
om skolbibliotekets ställning ett återkommande tema i skolutredningar och debatter.  
Skolbiblioteken gjordes obligatoriska på 1960-talet och samtidigt togs statsbidragen till 
skolbiblioteken bort. De blev en kommunal angelägenhet. Svenska ekonomin var god 
under denna tid och det gjordes stora satsningar på läromedel och teknisk apparatur.42 
Flera kommunala skolbibliotekscentraler startades under 1960-talet.43 
 
3.2.1 Andra organisationer med samma målgrupp växer fram 
Skolbiblioteken tappar status i 1962 års grundskolereform och 1969 års läroplan. I 
läroplan 1969 var fostran viktigare än kunskap. Ordet bibliotek finns inte med i och 
istället talas det om läromedelscentraler enligt Lena Skoglund redogörelse. Dessa 
läromedelscentraler kunde finnas lokalt på skolan och / eller centralt i kommunen.44  ”I 
vissa kommuner överläts ansvaret för utlåning av fiktionslitteratur på folkbiblioteken”45. 
AV-medierna lyftes också fram och bokens ställning tonades ner. Enligt en artikel i 
Biblioteksbladet från 1987; Fakta om AV- och läromedelscentraler i Sverige byggdes 
centrala AV-centraler upp på 1950- och 1960-talen för att det uppstod ett behov av att 
samordna inspelning och kopiering av framförallt material från Sveriges Radios 
utbildningsavdelning. Skolorna hade också fått ökade möjligheter att använda andra 
medier än bara tryckta. Omkring 1970 regionaliserades AV-centralerna i vissa län till 
sk. läns-AV-centraler och kommunförbundets länsavdelningar blev huvudmän. Vissa 
AV-centraler övertog också ansvaret för inköp och hantering även av tryckta läromedel 
inom vissa kommuner, medan i andra kommuner byggdes parallella läromedelscentraler 
upp. De primärkommunala AV- och läromedelscentralerna finansierades ofta via 
skolbudgeten. En central med ”fullservice” kan erbjuda filmer från TV, radioprogram, 
distribution av dessa, utlåning och service av de flesta AV-hjälpmedel såsom 
filmprojektor, videobandspelare, videokamera etc., tryckeri med reproduktionstjänster, 
eget fotolabb, produktion av ljud och bild genom professionell och avancerad 
utrustning, hantering av tryckta läromedel genom t.ex. samordning av inköp, 
läromedelsutställning och information kring dessa samt utbildning i dels användande 
men också egenproduktion.46 
 
3.2.2 Förändrad syn på kunskap och lärande 
Under 1970-talet började ”kärleken” till läromedel avta och det börjar talas om kunskap 
som en aktiv och skapande process. Begreppet undersökande arbetssätt blev aktuellt. 
Genom den nya läroplanen som kom 1980 underströks skolbibliotekets betydelse på 
flera sätt. Biblioteket gavs tre funktioner i skolan:  

                                                 
41 Lena Skoglund 1986,Bibliotekarien och barnen, s.25 
42 Skoglund 1981 
43 Skolbibliotekscentralen i Malmö 1964 se t ex artikel av Ulf Lindeberg; Pedagogiska Centralen i  Malmö  (1995) och 
skolbibliotekscentralen i Helsingborg se artikel av Bengt Jespersson; Val av rätt läromedel kräver objektiv information. (1990) 
44 Skoglund 1981, s.18 
45 Biblioteket i grundskolan 1980, s.4 
46 Fakta om AV- och läromedelscentraler i Sverige 1987, Biblioteksbladet. 2: s.43 
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1. Den sociala funktionen, dvs. en ”trivsam” plats där elever kan arbeta 
tillsammans eller finna läsning för förströelse. 

2. Den kulturella funktionen, dvs. att genom skolbiblioteket ges elever litteratur- 
och andra kulturupplevelser som kan skapa ett bestående intresse för litteratur, 
konst, musik, teater och film. 

3. Den pedagogiska funktionen, dvs. att skolbiblioteket fungerar som ett redskap 
för eleverna genom informationssökning och kritisk källjämförelse i deras 
kunskapsutveckling.47 

 
3.2.3 Kommunalisering 
1991 fick kommunerna i och med kommunaliseringen fullt ansvar för hela 
skolverksamheten inklusive skolbiblioteken. Kommunen är alltså ansvarig för att de mål 
och riktlinjer för utbildningen som anges i skollagen, läroplanen samt kursplaner 
fullföljs och att konkretisera dessa i den lokala planeringen.48 
 
3.2.4 Nuvarande läroplan Lpo 94 
I de nuvarande läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94 nämns bibliotek bara på ett ställe 
nämligen i skrivningen om rektors åtagande: rektor har särskilt ansvar för att ”skolans 
arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god 
kvalitet och annat stöd för att själv kunna söka och utveckla kunskaper, t ex bibliotek, 
datorer och andra hjälpmedel.”49  
 
3.2.5 Decentralisering 
Under 1990-talet har flertalet kommuner genomgått organisationsförändringar med t ex 
sammanslagningar av nämnder och förvaltningar samt ibland övergång till beställar – 
utförarnämnder och resultatenheter. Samtidigt har många större kommuner delats upp i 
stadsdelar eller mindre områdesenheter. Statsbidragssystemet har även ändrats så att 
kommunerna får en ”pengapåse” som de fritt förfogar över. Decentraliseringen inbegrep 
ofta även skolorna, då varje skola blev en resultatenhet med fullt ansvar för hela sin 
verksamhet dvs. budget och personal samtidigt som det kom stora besparingskrav. 
Samordning blev ett fult begrepp och centrala resurser inom kommunerna avvecklades 
på löpande band oavsett om de var lönsamma för organisationen i stort. För 
skolbibliotekscentralerna som centralt finansierade institutioner innebar det ofta stora 
förändringar.50 
 
3.2.6 Nedläggningshot 
Eftersom de existerande skolbibliotekscentralerna skulle vara en gemensam resurs både 
för skolbiblioteken och för kommunens lärare blev frågan hur detta skulle finansieras 
aktuell. Några skolbibliotekscentraler omorganiserades till resultatenheter med krav på 
full intäktsfinansiering. Detta skedde främst genom att de ”sålde” verksamhet till de 
enskilda skolorna.  Enligt artikeln Har skolbibliotekscentraler någon framtid? finns 
vissa tecken på ”att den lärarinriktade delen av skolbibliotekscentralernas verksamhet” 
var man beredd att betala för, men rådgivning till bibliotekarierna och centrala 
inköpsfunktioner ansågs för dyra. I vissa kommuner lades helt enkelt 
skolbibliotekscentralerna ner. Det finns ett antal artiklar51 från mitten av 1990-talet som 
                                                 
47 Limberg 1990, s.70 och Gomez & Swenne (1996), s.9 
48 Lpo94, Läroplan för grundskolan 1994, s.13 
49 Lpo94 1994. s.17  
50 Gunilla Janlert 1993 Har skolbibliotekscentralen någon framtid?  
51 t.ex. förra sidans eller nästa sidas referenser. 
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tar upp just nedläggningshot och vilka konsekvenser detta skulle få för kommunens 
skolbibliotek. Argument som man tycker finns för att behålla skolbibliotekscentralerna 
lyfts fram. Artiklarna ger samtidigt en bild av skolbibliotekscentralernas verksamhet vid 
den tiden, om vad som ansågs vara väsentligt när det gäller skolbiblioteksfrågor och 
skolbibliotekscentralers relation till skola och kommun. I artikeln Släng inte ut barnet 
med badvattnet återfinns t ex tre huvudargument för att behålla skolbibliotekscentraler: 

• ”Mer ekonomiskt att behålla centralen”; skolorna tjänar stora summor på de 
rabatter som kan förhandlas fram genom centrala inköp. Leverantörerna behöver 
inte ”skicka ut fakturor till 44 olika ställen istället för till en enda adress”. 

• Den pedagogiska kunskapen som byggts upp under många år är svår att skaffa 
på ett enskilt bibliotek; kompetensen hos personalen så att de kan hjälpa till med 
t ex inventeringar, gallringar, hålla kataloger aktuella, samordna författarbesök 
etc. 

• Ansvaret för fortbildningen av bibliotekarierna och till viss del lärarna skulle bli 
lidande.52  

I en annan artikel Läromedelscentraler kan vara guldgruvor redogörs för ett 
seminarium där några skolbibliotekarier, skolledare och politiker samlades för att ta 
fram argument kring skolbiblioteks- och läromedelscentralernas roll i decentraliserade 
kommuner. Sammanfattningsvis kom de fram till att en central är viktig för att: 

• Någon måste bevaka skolbiblioteksfrågorna i kommunen.  

• En central kan bevaka att skolbiblioteken byggs upp i samklang med läroplanen 
och att de blir likvärdiga inom kommunen. 

• kunna stötta lärarbibliotekarien i dennes arbete genom att bistå vid inköp och 
gallring. 

• Att tillsammans med all personal på skolan arbeta med utvecklingsarbete inom 
biblioteket. 

• Arbeta med fortbildning i litteratur för alla lärarkategorier genom studiedagar, 
läsecirklar och poängkurser. 

• Bygga upp en bokpool för hela kommunen. 

• Vara en kontaktlänk till folkbiblioteket och dess personal. 

• Ha en permanent läromedelsutställning så att lärarna kan orientera sig i det stora 
läromedelsutbudet.53 

Slutligen vill jag ta upp ännu en artikel Att ha eller inte ha en skolbibliotekscentral som 
visserligen argumenterar för att de vill ha kvar sin skolbibliotekscentral men som också 
lite mer nyanserat diskuterar och även tar upp fördelarna en decentralisering kan föra 
med sig. Artikelförfattaren pekar på två områden, resursförstärkning och delaktighet, 
som kanske skulle kunna förbättra villkoren för skolbiblioteken. Artikelförfattaren 
menar att det behövs många fler bibliotekarietjänster, vilket är en resursförstärkning, 
som de lokala skolorna måste göra, när de inte har en central funktion att luta sig mot. 
Vidare är det viktigt att skolans personal känner sig ansvarig och delaktig i hur 
biblioteksanslagen fördelas och används, och detta kan komma att förbättras, även om 
artikelförfattaren understryker att det borde vara möjligt även med en central 
organisation.54 
                                                 
52 Barbro Blomberg 1991, Släng inte ut barnet med badvattnet,. Barn & Kultur, 4/91  
53 Anita Östlin 1991, Läromedelscentraler kan vara guldgruvor, DIK-forum 4/91 
54 Annika Elofsson 1991, Att ha eller inte ha en skolbibliotekscentral, Biblioteksbladet 9/91:s.280 
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3.3 Verksamhet idag 
Bibliotekslagen som kom 1997 slår fast att kommunerna har ansvar för folk- och 
skolbiblioteken. En lokal biblioteksplan ska finnas i varje kommun. Den bör ge en bild 
av hur man ser på skolbiblioteksfrågan. Om det är en angelägenhet för hela kommunen 
eller bara för den lokala skolan. Eftersom en biblioteksplan ska vara ”ett styrande 
dokument som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och 
åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses.”55 bör en ev. skolbibliotekscentral och 
dess målsättning omnämnas i denna.  Lagen säger vidare att det ska finnas ”lämpligt 
fördelade skolbibliotek”.56  Vad detta innebär är en tolkningsfråga. I en rapport om 
biblioteksverksamheterna konstateras att frånvaron för skolbiblioteken av en central 
samordningsfunktion kan ha bidragit till att skolbiblioteken ofta glöms bort såväl i 
biblioteksdebatt och biblioteksutveckling som i skoldebatt och skolutveckling57. Det är 
mycket svårt att hitta litteratur som på något sätt beskriver, diskuterar eller på annat sätt 
tar upp organisation och funktion hos skolbibliotekscentraler eller annan kommunalt 
central skolbiblioteksverksamhet idag. I uppsatsen Skolbiblioteket som resurs – långt 
borta eller nära från 1997 pekar författarna Edwardsson och Lindström på 
bibliotekssamordnare på kommunal och länsnivå som en viktig faktor med stor 
möjlighet att påverka och stödja både skolledning och bibliotekarier.58  Vidare återfinns 
en artikel från 2002 i Biblioteksbladet där en undersökning har gjorts av hur det ser ut i 
några kommuner när det gäller skolbibliotek. Artikelförfattaren har utgått från 
information från några skolbibliotekscentraler och deras företrädare. Det konstateras att 
det finns skolbibliotekscentraler eller motsvarande i ca 60 av Sveriges 289 kommuner. 
Några exempel på skolbibliotekscentraler beskrivs kortfattat. Ingen del av verksamheten 
lyfts fram som extra viktig.59 
 
3.3.1 Ett annat exempel på organisation 
Hösten 2007 kom en bok ut, Skolbibliotek – en pedagogisk resurs i undervisningen, som 
beskriver ett delvis annat sätt en kommun kan organisera sin skolbiblioteksverksamhet. 
Boken bygger på intervjuer som journalisten Birgitta Stribe gjort inom Växjö kommun. 
Skolbiblioteksforum i Växjö har 17 st. fackutbildade bibliotekarier, en assistent och en 
chef anställda och dessa ansvarar för den samlade biblioteksverksamheten. 
Bibliotekarierna arbetar den mesta tiden ute på kommunens grundskolor men träffas 
regelbundet, samt har även ansvar för att bedriva utvecklingsarbete på förskolor och på 
mindre landsortsskolor. Detta är en stor fördel menar Skolbiblioteksforums chef: ”Det 
innebär att arbetssätt och arbetsmetoder kvalitetssäkras från två håll; från enheten och 
från rektor”60 Bibliotekarierna arbetar nära rektorerna och på så vis anser de sig kunna 
stärka biblioteket som en pedagogisk resurs i undervisningen som en del av 
skolutvecklingen. Pedagogiska diskussioner, planeringsdagar, studieresor och andra 
typer av kompetensutveckling såsom t ex ett samarbete med Högskolan i Kristianstad 
om två poänggivande kurser stärker och utvecklar verksamheten och 
skolbibliotekarierna i deras yrkesroll. I Skolbiblioteksforums handlingsplan för 2006-
2009 lyfts fem prioriterade områden fram: modellbibliotek, kreativa språkmiljöer, 
kompetensutveckling, marknadsföring och förskola.  
 

                                                 
55 Svensk biblioteksförening 2006, Vad är en biblioteksplan? 
56 Bibliotekslag 1996 
57 John Erik Forslund  2003, Om biblioteksverksamheterna, s.55 
58 Edwardsson & Lindström 1997, Skolbiblioteket som resurs – långt borta eller nära, s.85 
59 Marianne Steinsaphir, Annika Stenlund. Vem tar ansvar för skolbiblioteken? Biblioteksbladet 9/2002, s.3-6 
60 Stribe 2007  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenterar jag de tre teoretiska utgångspunkter jag utgår ifrån samt hur 
jag avser att använda dessa i min studie. David Loertschers har bl.a. formulerat teorier 
om olika taxonomier för ett skolbiblioteks funktion utifrån olika aktörers synvinkel. 
Genom en SWOT-analys finns möjligheter att undersöka organisationer, inre och yttre 
faktorer som påverkar. I Louise Limbergs kunskapsöversikt finns teorier om olika 
områden när det gäller skolbibliotekets pedagogiska roll.  
 
4.1 Skolbiblioteksfunktioner enligt David Loertscher 
Skolbiblioteksteoretikern och bibliotekarien David Loertscher som bor och verkar i 
USA har påverkat synen på skolbibliotekets funktion och han har formulerat flera 
teorier om hur en skolbiblioteksverksamhet ska byggas upp. Hans analysredskap i form 
av taxonomier har vunnit stor spridning både internationellt och i Sverige.61 När jag 
nedan beskriver Loertschers teorier har jag använt mig av Loertschers egen bok 
Taxonomies of the school library media program.  
 
4.1.1 Tre byggstenar i en skolbiblioteksverksamhet 
Grunden för ett skolbibliotek är att verksamheten är fungerande och framgångsrik inom 
tre områden, menar Loertscher:62 

• Solid warehousing Support eller Information infrastructure. En välutrustad 
lagerlokal är en grundförutsättning. Ett fysiskt rum där media, material och 
utrustning förvaras. Detta ska göras tillgängligt för alla; samlingarna ska 
upprätthållas och en fungerande cirkulation är nödvändig genom ett väl 
fungerande nätverk. 

• Direct service to teachers and students. Bibliotekarie/personal som en länk 
mellan material/teknologi och bibliotekets användare. Förutsättningen är att det 
finns tid att ge service i form av material, att samla och organisera material, 
medverkan och handledning i lärarlag, erbjudande om hjälp mm. 

• Resource-based Teaching eller The Four LMC Program Areas. Detta är det 
absolut viktigaste området, själva kärnan i bibliotekets verksamhet menar 
Loertscher De fyra programmålen kan översättas som; samarbete med 
skolpersonal, läsning, ökat lärande genom användning av teknologi samt 
informationskompetens.  

Dessa tre ”byggstenar” utgör en grund att bygga vidare på för att uppnå ”increased 
academic achievement”, enligt Loertscher63. 
 
4.1.2 Loertschers taxonomier 
Loertscher har också formulerat bibliotekstaxonomier eller man kan kalla det 
värderingsskalor där användandet av skolbiblioteket tas upp ur olika synpunkter. Hans 
egen definition av termen taxonomi är ”an array of concepts or principles in an order 
reflective of difficulty, achievement, level of depth or some other meaningful measure”64 
Taxonomierna beskriver förhållningssätt, inställningar och ambitioner hos olika aktörer 
kopplade till användningen av skolbiblioteket och dess verksamhet i form av de tre 
                                                 
61 Louise Limberg 2002, Skolbibliotekets pedagogiska roll, s. 80 
62 Loertscher 2000, s.15 
63 Loertscher.2000, s.13 
64 Loertscher 2000, s.15 
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byggstenarna. Taxonomierna är ordnade i steg med nivåer numrerade från ett och uppåt. 
Även om stegen beskriver stigande grader av användning, intresse och reflektion är alla 
nivåer väsentliga och en biblioteksverksamhet kan befinna sig på alla nivåer. Kvaliteten 
i en verksamhet avgörs av att den faktiskt förekommer på alla nivåer men inte 
nödvändigtvis samtidigt.65 
 

Med hjälp av Loertschers taxonomier kan analyser göras utifrån fyra olika perspektiv; 
skolledarens, bibliotekariens, lärarens och elevens. Jag har valt att använda 
taxonomierna om bibliotekarien och skolledaren som utgångspunkt och inspiration. 
 
4.1.3 Funktionen utifrån bibliotekariernas perspektiv  
Enligt Loertscher är bibliotekariens främsta uppgift att få de tre byggstenarna att 
fungera. Han har utifrån byggstenarna formulerat en taxonomi med 10 nivåer för 
bibliotekarierna eller de som arbetar i verksamheten. De två första nivåerna är relaterade 
till den första byggstenen med materialförsörjning. Till den andra byggstenen med 
direkt service har Loertscher formulerat nivåerna 3-6. Nivåerna 7-9 är relaterade till den 
sista byggstenen med det pedagogiska arbetet med programmålen för 
skolbiblioteksarbete där även samordning och samarbete ingår. Slutligen har nivå 10 att 
göra med den fortsatta utvecklingen av verksamheten för att uppnå akademisk 
undervisning och status. 

1. No involvement66: Verksamheten är till stor del förbigången av målgruppen. 
Bibliotekarien gör av olika anledningar inga försök att nå ut eller bli involverad i 
någon verksamhet.   

2. Smoothly operating information infrastructure: På den här nivån har 
bibliotekarien organiserat material, hjälpmedel, informationsresurser, nätverk att 
användas av den enskilde vid behov på egen hand. Användare hittar och kan få 
tag på material och utrustning som de behöver och kan använda det utan hjälp. 

3. Individual reference assistance: Bibliotekarien fungerar som en länk mellan 
informationssystem och användare. Bibliotekarien använder och delar med sig 
av sin kompetens var man hittar material och information från olika källor.  

4. Spontaneous interaction and gathering: Spontana aktiviteter i anslutning till 
besök och kontakter. Bibliotekarien kan erbjuda material, resursmänniskor, 
tillgång till webbresurser eller databaser, producerande aktiviteter, undersökande 
projekt eller spel i anslutning till användarnas informationsbehov. Dessa 
tillfälliga projekt kan handla om allt ifrån några minuters besök i en enskild 
klass till att involvera en hel skola under en hel termin. 

5. Cursory planning: Informell och kort planering tillsammans med målgruppen 
inför undervisning om resurser, hjälpmedel och t ex nätverksutrustning. 
Bibliotekarien har samlat på sig ett batteri av ”goda exempel” från andra och sin 
egen uppfinningsrikedom och vet var och hur man kan använda dem. 
Målgruppen förlitar sig på att bibliotekarien kan lösa informationsproblem och 
komma med lösningar.  

6. Planned gathering: Insamlande av material och tillgängliggörande av digitala 
resurser görs i förväg av bibliotekarien men på begäran av målgruppen. Om 
denna sker i tillräcklig god tid kan bibliotekarien överösa läraren med material 
och informationskällor. 

                                                 
65 Limberg 2002, s. 81 
66 De kursiverade rubrikerna är hämtade från Loertscher 2000, s. 17. 
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7. Evangelistic outreach/advocacy: En offensiv görs för att föra fram 
skolbibliotekets mål och verksamhetens möjligheter. Bibliotekarierna arbetar på 
olika sätt för att sprida idéerna genom att informera, inspirera, och utbilda. 

8. Implementation of the four major programmatic elements of the LMC (Library 
Media Center): Ett skolbiblioteks fyra huvudverksamheter; samarbete, 
läskompetens, ökad inlärning med hjälp av teknologi samt informations-
kompetens är aktiva på skolorna. På den här nivån har bibliotekarien, med hjälp 
av andra grupper skapat en plan, en genomförandestrategi och en utvärderande 
process för alla de fyra verksamhetsområdena.  

9. The mature LMC program: Verksamheten fyller och täcker de behov som alla 
inom målgruppen har när det gäller verksamhetsområde och mål. Målgruppen 
förväntar sig samordning och samarbete, samt utbildning om och i läs-
kompetens, användning av teknologi vid inlärning samt informationskompetens.  

10. Curriculum development: Tillsammans med pedagoger, övriga 
utbildningsansvariga och bibliotekspersonal bidrar bibliotekarierna i planerandet 
och strukturerandet av vad som kommer att läras ut på skolan eller i distriktet. 

 
4.1.4 Tillämpning i den gjorda studien 
Utifrån ovanstående redogjorda teorier och bibliotekariens taxonomi från Loertscher har 
jag formulerat 6 st. funktioner som kommer att användas vid analysen av skolbiblioteks-
centralernas verksamhet och funktion. Inom parantes anges vilka av Loertschers nivåer 
jag har utgått ifrån. 

• Medieförsörjningsfunktion (nivå 1+2)  
• Servicefunktion (nivå 3) 
• Stödjande funktion (nivå 4+5+6) 
• Pedagogisk funktion (nivå 7+8+9) 
• Samordnande funktion (nivå 9) 
• Utvecklingsfunktion (nivå 8+10) 

 
4.1.5 Funktionen utifrån skolledarna/uppdragsgivarnas perspektiv  
Skolledarnas taxonomi är användbar eftersom skolledarna/uppdragsgivarna har stor 
makt när det gäller resursfördelning och styrning. Jag använder biblioteksforskaren 
Brigitte Kühnes tolkning67 som är något förkortad jämfört med Loertschers 
ursprungstaxonomi. Eftersom en skolbibliotekscentrals verksamhet inte riktigt är 
detsamma som ett skolbiblioteks har jag också delvis omformulerat innehåll och 
modifierat aktör och målgrupp.  

1. The basic library; Skolbiblioteketscentralen är en mediabank med utlån. 
2. The library center as an indepedent  entity; Skolbibliotekscentralen är synlig för 

den primära målgruppen och används både som materialresurs och som 
hjälpmedel för anskaffning av material, media och utrustning. Den har lämplig 
personal och övriga resurser.  

3. The integration of the library media center into teaching program of the school; 
Skolbibliotekscentralen har en samordnande funktion och ger möjlighet till 
fortbildning. Uppdragsgivaren styr verksamheten; följer upp och inkluderar den i 
sin planering för verksamhetsområdet. 

                                                 
67 Kühne 1993, s.64 
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4. The involvement of the library media center staff in curriculum planning; 
Skolbibliotekscentralen är delaktig i de lokala skolbibliotekens utveckling 
samtidigt som den driver skolbiblioteksfrågor centralt i kommunen. Den deltar i 
samt utvärderar och utvecklar skolbiblioteksarbetet inom kommunen t ex genom 
biblioteksplanen. 

Nivå 1 motsvarar ungefär medieförsörjnings- och servicefunktionen. Nivå 2 inbegriper 
både servicefunktionen och den stödjande funktioner. Den pedagogiska funktionen, den 
samordnande funktionen och utvecklingsfunktionen är mest tydliga i nivå 3 men de 
finns också representerade i nivå 4 på en mer kommunövergripande nivå.  
 
4.2 SWOT-analys 
SWOT utvecklades inom företagsekonomin i samband med strategisk planering och 
marknadsplanering.68. SWOT-analys tas upp i boken Marknadsföring av bibliotek som 
en  ”snabb metod som ger en god överblick och används mycket av olika slags 
organisationer och fungerar mycket bra också i biblioteksvärlden” .69 SWOT-analysen 
beskrivs ibland som en analysmetod som är bred i sitt angrepp och hjälper 
organisationer att identifiera en verksamhets möjligheter och hinder.70 Förkortningen 
SWOT står för de engelska begreppen Strengths, Weaknesses, Opportunities och 
Threats. Dessa begrepp står för de inre och yttre faktorer som påverkar verksamheten. 
De inre faktorerna som går att påverka och eventuellt förändra anges under styrkor och 
svagheter och de yttre som är mindre påverkbara anges som möjligheter och hot. 
SWOT-analys används och har använts av många bibliotek.71 
 
4.2.1 Genomförande och definition av faktorerna 
En SWOT-analys påbörjas oftast genom en inventering av interna/inre styrkor och 
svagheter inom organisationen. Det primära syftet med en SWOT-analys är att 
identifiera och fördela varje betydelsebärande faktor, positiv eller negativ, till en av de 
fyra kategorierna vilket kan ge en relativt objektiv bild av organisationen. En SWOT-
analys kan utgöra ett användbart verktyg för att utveckla och förändra mål och 
utvecklingsplaner.  
Strengths beskriver positiva attribut, gripbara eller icke-gripbara, inom organisationen. 
De ligger inom påverkansområdet.  
Weaknesses är faktorer som också är påverkbara men som är hindrande för att uppnå 
och/eller bibehålla en effektiv verksamhet. Här identifieras de områden som behöver 
arbetas vidare med för att höja kvaliteten på verksamhet och organisation. Ju mer 
noggrann och precis man är vid framtagandet av svagheter ju mer värdefull kan en 
SWOT-analys visa sig vara för en positiv utveckling. 
Opportunities fastställer de externa attraktiva faktorer som representerar varför en 
organisation existerar och kan utvecklas. Dessa möjligheter speglar den potential som är 
nåbar genom yttre omvärldsfaktorer.  
Threats innehåller de faktorer som hindrar eller på annat sätt innebär en risk för en 
verksamhet. Dessa hot är yttre dvs. det finns ingen möjlighet att påverka dem men det är 
viktigt att se dem för att ev. kunna lägga upp en plan för att kunna hantera eller möta 
dem.72   

                                                 
68 Källa NE 
69 Zuzana Helinsky 2006, En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek, s.33 
70 Marketing plan software and sample marketing plans, 2004, How to perform SWOT analysis,  
71 Svensk biblioteksförening 2006, Feltänkt – Webblogg om bibliotekspedagogik. 
72 Marketing plan software and sample marketing plans 2004 
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4.3 Skolbibliotekets pedagogiska roll 
Det finns många teorier om skolbiblioteksutveckling. Louise Limberg har i sin 
kunskapsöversikt Skolbibliotekets pedagogiska roll från 2002 strukturerat och angett 
fem områden eller teman som är centrala inom skolbiblioteksforskning. Jag har använt 
dessa fem områden som utgångspunkter när jag har undersökt om och hur en 
skolbibliotekscentral kan bidra till skolbiblioteksutveckling dvs. stärka och utveckla 
skolbibliotekens pedagogiska roll. Slutsatsen som Limberg drar att utbildning och 
kompetensutveckling krävs och måste prioriteras för att utveckla skolbibliotekets 
pedagogiska roll finns med som grundtanke i analys och diskussion.73 
 
4.3.1 Bibliotek som läromedel 
Det mediabestånd ett bibliotek har kan fungera som en viktig källa till kunskap på en 
skola. Att bygga upp och utveckla ett ändamålsenligt bestånd i skolbiblioteket är en av 
förutsättningarna för användandet av skolbiblioteket i den dagliga undervisningen.  
Louise Limberg beskriver genom en rad undersökningar utvecklingen från en tradi-
tionell undervisningsform till ett ”nytt” sätt att se på lärande och former för kunskaps-
inhämtning vilken lyfter fram skolbiblioteket roll som en viktig resurs i skolans 
pedagogiska arbete. Förr användes nästan enbart läromedel och för åldern adekvata 
läroböcker i skolans undervisning. Dessa läromedel ansågs i princip ”heltäckande” och 
inga ytterligare källor användes. I takt med att mer elevaktiva arbetsformer har blivit 
vanligare i skolans värld efterfrågas också fler ”autentiska texter” dvs. faktabokstexter 
som är skrivna för att berätta eller gestalta något, inte undervisa. Synen på lärande har 
förändrats och nu ska elever själva ”söka sin kunskap”. Detta ställer helt andra krav på 
elevers förmåga att söka och använda information.74 
 
4.3.2 Biblioteken och IKT 
Utvecklingen av informationsteknik i samhället de senaste decennierna har gått med en 
lavinartad hastighet. Många undersökningar som Louise Limberg för fram visar på att 
det ofta varit skolbibliotekarier som har ”tagit eller fått ett stort ansvar för introduktion 
och utveckling av IKT-redskap i sina skolor”75. Skolbiblioteken har ofta fått en 
framskjuten plats i undervisningen i takt med att informationsexplosionen har gjort det 
svårare både för elever och för pedagoger att hantera detta. Bibliotekarier hade ett visst 
försprång dels genom sina kunskaper om datasystem men också databashantering. När 
Internet sedan fick sitt stora genomslag även inom skolans värld blev skolbibliotekens 
pedagogiska resurs ännu tydligare. I början låg fokus mycket på hur man söker (och 
hittar) information men nu talas det mer om hur informationen används. Val av källor 
och källkritik har också blivit viktigare.”76.  
 
4.3.3 Bibliotek och lärande 
Några jämförande studier om att det skulle finnas samband mellan elevprestationer och 
ekonomisk resurstilldelning till skolbibliotek lyfts fram av Limberg i hennes kunskaps-
översikt. En studie om att en ”mångsidig läs- och litteraturundervisning med stöd från 
bibliotek och bibliotekarie”77 skulle ge störst utslag på elevers kunskapsutveckling är 
intressant även om den ligger några år tillbaka i tiden. Annars är det svårt att hitta 

                                                 
73 Limberg 2002, s. 90 
74 Limberg 2002, s. 30-36 
75 Limberg 2002, s. 37 
76 Limberg 2002, s. 37- 40 
77 Limberg 2002, s. 41 
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forskning som visar på vad elever kan lära sig med hjälp av skolbibliotek, menar Lim-
berg. I amerikansk forskning finns en del undersökningar som tagit sin utgångspunkt i 
konstruktivistiska teorier om tänkande och lärande och menar att skolbiblioteken måste 
fokusera på den lärande eleven, dess individuella behov. Skolbiblioteken bör då arbeta 
med att hjälpa till att utveckla elevers förmåga att ställa frågor, att reflektera, dra 
slutsatser och formulera ny kunskap. Detta sätter t ex fokus på samarbetet mellan 
pedagoger och skolbibliotekarie. Lärarnas syn på lärande, deras syn på kunskap samt 
vilka metoder de använder blir avgörande för skolbibliotekets pedagogiska roll på 
skolan.78 
 
4.3.4 Bibliotekets roll för läsning och litteratur 
Louise Limberg konstaterar att det finns mycket lite forskning de senaste åren kring 
skolbibliotekets roll för elevers läsutveckling och litteraturläsning. Det finns många 
olika sätt att väcka läslust. Några av dem som lyfts fram är bokprat, boksamtal, 
sagostunder, olika läs- och skrivprojekt mm. Bokpratet ”kan anpassas till olika 
litteraturpedagogiska strategier; den traditionalistiska strategin, den pragmatiska och 
den emancipatoriska strategin”79. Litteraturpedagogik kan ge motsatt effekt till 
intentionen att verka för ökad läslust och läsning beskrivs också. Limberg visar på ett 
antal intressanta exempel där elever tog avstånd från frivillig nöjesläsning eftersom de 
på olika sätt kommit att uppfatta litteraturläsning som t ex skolarbete. I flera studier 
lyfts frågan om att det är viktigt att uppmärksamma bibliotekarier på vilka konsekvenser 
deras hållning och strategier kan ge när det gäller läs- och litteraturpedagogiken.80 
 

Skillnaden mellan bokprat och boksamtal lyfts också fram. Det är främst skillnad i hur 
kommunikationen sker mellan elever och bibliotekarie/pedagog. Vid bokprat är inte 
dialogform så vanligt. Däremot vid boksamtal är skolbibliotekarien lika intresserad av 
att ta del av elevens/elevernas läsupplevelser och läserfarenhet som att presentera sina 
egna. Det är också viktigt ”att skapa utrymme för samtal med elever och mellan elever 
om mening och innehåll i de böcker som eleverna läser” enligt Limbergs studie81.  
 
4.3.5 Biblioteksrummets pedagogiska roll  
En del talar om att biblioteksrummet har förlorat sin betydelse i och med utvecklingen 
av IKT och den virtuella mediavärlden. Men Limberg tar fasta på att ett bibliotek kan 
ses som både fysiskt och virtuellt.82 Hon resonerar vidare om utformningen av rummet 
så att det lämpar sig för en mångsidig verksamhet som möter både elevers och 
pedagogers behov. Några undersökningar pekar på olika variabler att ta hänsyn till när 
det gäller inredning och utformning av skolbiblioteksrummet. Limberg lyfter fram fem 
karaktärer som ett skolbibliotek kan ha som rum; offentligt rum, rum med struktur och 
tradition, rum för undervisning, rum för läxläsning och avkoppling och slutligen rum för 
lust och lärande. Hon menar att rummet har stor betydelse för skolbibliotekets 
pedagogiska roll på en skola och det är viktigt att diskutera t.ex. de kulturella skillnader 
mellan bibliotekstraditionen och skoltraditionen som finns och som skapar dynamik i ett  
skolbibliotek.83 

                                                 
78 Limberg 2002, s. 41-52 
79 Limberg 2002, s. 63 
80 Limberg 2002, s. 53-67 
81 Limberg 2002, s. 67 
82 Limberg 2002, s. 69 
83 Limberg 2002, s. 68-78 
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5 Resultat (Empiri) 
Detta kapitel kommer att utgöras av redovisning av intervjuerna med respondenterna. 
Både respondenter och kommuner beskrivs anonymt och jag har namngett respondenter 
med ett fiktivt förnamn med samma begynnelsebokstav som skolbibliotekscentralen de 
arbetar på. Emellanåt kommer resultaten illustreras med hjälp av citat. Dessa citat har 
redigerats till viss del från talspråk till ett mer läsvänligt skriftspråk.  
 

Resultatredovisningen börjar med att bakgrundsfakta och verksamhet redovisas i 
tabellform med kommentarer för att ge en bild av de olika skolbibliotekscentralerna 
samt underlätta läsningen av vidare resultat. Därefter presenteras varje respondent och 
den SBC de företräder, specifik verksamhet, vad som styr och eventuell skolbiblioteks-
utveckling som framkommit under intervjuerna utifrån varje enskild SBC. 
 

Tabell 1: Bakgrundsfakta 
SBC Antal 

skolor 
 

Bemanning 
skolbibliotek 

Anställda 
på SBC 

Huvudman/ 
uppdragsgiv. 

Existerande 
lokala  

styrdokument  

Katalogstruktur 

 
A 

 
7st 

 

2 st. högstadieskolor 
=0,25 
skolbibliotekarie 
3 st. 
låg/mellanstadiesk.  
=5h skolbibl. 

0,25 bibl. Gemensam 
skol- 
kulturförvaltn. 

Biblioteksplan 
(ska revideras)  

Skolbiblioteken + 
SBC gemensam 
med 
folkbiblioteket. 

 
B 

 
33st 

2 st. integrerade 
skol/folkbibliotek 
1 skola skolbibl. 

1, 0 bibl. 
0,5 assist. 

Skolförvaltning Verksamhets-
mål 
 

Skolbiblioteken 
egen katalog 
SBC:s media i 
folkbibliotekets 

 
C 

 
45st 

3 st. integrerade 
skol/folkbibliotek 
Alla 
högstadieskolor 
=skolbibl. 

1,25 bibl. 
0,75assist. 

Skolförvaltning Biblioteksplan 
på 
remissinstans 

Skolbiblioteken, 
SBC och 
folkbiblioteket 
egna kataloger 

 
D 

 
40 st 

2/3 av alla skolor 
= skolbibl. 

2,5 bibl. 
2 assist.  
på deltid 

Kulturförvaltn. Biblioteksplan Skolbiblioteken 
egen katalog,  
SBC media i 
folkbibliotekets 

 

E 

70 st.  
gr-sk 
12 st 
gy.sk 

De flesta 
högstadiesk. 
= skolbibl. 
alla gymnasiesk. 
= skolbibl.  

4 bibl. 
4 assist. 

Skolförvaltn + 
stadsdelar 

- Biblioteksplan 
- Övergripande  
uppdrag 

Skolbiblioteken + 
SBC egen katalog 
folkbiblioteket och 
högskolan egna 
kataloger 

Förkortningar: assist= assistenter 
bibl.= bibliotekarier 
förvaltn=förvaltning  
gr-sk=grundskolor 

gy-sk=gymnasieskolor 
integr.=integrerade  
skolbibl.=skolbiblioteket 
sk=skola/skolor 
 

Kommentarer till tabell 1: Bakgrundsfakta 
När det gäller bemanningen av skolbiblioteken anges hur många skolbibliotek/skolor 
som har fackutbildad personal och omfattning av tjänsterna (om omfattning inte anges 
avses heltidstjänster). Uppgift om antal och omfattning för lärarbibl. finns inte angivet. 
 

Man har samma bibliotekssystem inom alla kommuner men olika katalogstruktur. Det 
innebär olika söknings- och lånemöjligheter mellan skolorna, skolbibliotekscentralen 
och folkbibliotekets mediabestånd.
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Tabell 2: Skolbibliotekscentralernas verksamhet 
 SBC A SBC B SBC C SBC D SBC E 
Bokpool/mediabank Bokpool 

-Grupp/halvklassuppsättningar 
av böcker 
-Övervägande skönlitteratur 
-Fåtal temapaket 
-Daisy/Bok-band/ 

Bokpool 
-Enstaka/grupp/klassuppsättningar 
av böcker 
-Övervägande skönlitteratur 
-20-tal temapaket 
-Talböcker 

Bokpool 
-Grupp/halvklassuppsättningar 
av böcker  
-Skön- och facklitteratur 
- Temalådor 
- Daisy/Bok-band/talböcker 

Bokpool 
- Enstaka/grupp/klassuppsättningar
av böcker 
-Skön- och facklitteratur 
-Temalådor, bokpratslådor 
-Daisy/Bok-band/talböcker 

Mediabank 
- Gruppuppsättningar böcker 
filmer 
- Skön- och facklitteratur (fack-
endast i fasta temalådor) 
- Temalådor (inkl. filmer) 
- Daisy/Bok-band/talböcker 

 AV-central i närliggande 
kommun AV-central i samma kommun 

Film för skolbioverksamhet 
Övrigt AV-central i närliggande 
kommun – lån genom SBC 

AV-central i samma kommun Mediabanken innehåller även 
filmer och andra medier. 

 Centrala anslag 10% till SBC 
resten till skolor via SBC 

Centrala anslag till SBC 
skolor egna anslag 

Centrala anslag till SBC som 
även sköter fördelning och 
fakturering för skolor  

Centrala anslag till SBC 
skolor egna anslag 

Centrala anslag till SBC 
skolor egna anslag 

Direkt service Bokpool inkl. utkörning  Bokpool inkl. utkörning  Bokpool inkl. utkörning  Bokpool inkl. utkörning  Mediabank inkl utkörning 
film genom streaming 

 Eget besök eller hopplockning 
av SBC efter önskemål 

Eget besök eller hopplockning 
av SBC efter önskemål 

Eget besök eller hopplockning 
av SBC efter önskemål 

Eget besök eller hopplockning 
av SBC efter önskemål 

Endast beställning genom mail 
eller formulär (tillgänglig 24h) 

 Inregistrering katalog nyinköp  Inregistrering katalog nyinköp 
för lärarbibliotekarier  Katalogisering för 

lärarbibliotekarier. 

  Support av system och katalog  Support av system och katalog Support av system och katalog 

Rådgivning Regelbundna träffar skol- och 
lärarbibliotekarier – praktiska 
frågor 

Nätverksträffar 1-2 ggr/termin 
oftast praktiska frågor 

Skolbibliotekarier träffas 
1gång/månad  
– praktiska frågor +komp.utv. 
(se även fortbildning)  

Tre ggr/termin gemensamma 
träffar skol- och lärar-
bibliotekarier. - praktiska frågor 

En gång/termin träff skol- och 
lärarbibliotekarier  
Gymnasiebibl.  var sjätte vecka. 
– praktiska frågor 

 Bokutställning Litteraturgenomgångar Litteraturgenomgångar  Litteraturgenomgångar 

 
 

Handledning och genomgång av 
skolbiblioteken vid 
systemimplementering. 

Handledning vid inköp 
Handledning och genomgång av 
skolbiblioteken vid 
systemimplementering. 

Handledning vid nybygge eller 
renovering av skola 
 

 
 Cirkulation av pedagogisk litt.  Tips, råd  och idéer läggs ut på 

gemensamt intranät 
Vid intervjuer och tillsättning av 
skolbibliotekarietjänster 

Handledning av nyanställda 
skolbibliotekarier. 

Fortbildning 

 

- nya bibliotekssystemet 
- användning /hantering av 
kommungemensamma 
databaser. 
 
 
Riktas till all skolpersonal  

- bibliotekssystemet 
- informationssökning 
- Föreläsningar t ex om Manga 
-hjälpmedel vid läs-
skrivsvårigheter 
-mm 
Riktas till all skolpersonal 

- SBC-träffar med olika tema 
- Informationssökning 
- anordnar studiedagar om t ex   

läsningens betydelse 
Riktas till all skolpersonal 
- Bokprat 
- hantering av DAISY mm. 
Riktas mot pedagoger 
Studiedagar för skolledare 

Omfattande kursverksamhet 
som i första hand syftar till 
skolutveckling, ej särskilda 
skolbiblioteksfrågor. 
Riktas till all skolpersonal 
 

Undervisning  
Riktas till elever 

Författarbesök /bokprat erbjuds 
alla årskurser inom kommunen Bokprat -Författarbesök 

-skrivarverkstäder 
-Författarbesök 
 

Läsprojekt 
 

Riktas till föräldrar   Om läsning på föräldramöten   
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Kommentarer till tabell 2: Skolbibliotekscentralernas verksamhet 
Bokpool / Mediabank: Det är bara SBC E som har en mediabank eftersom de också 
har film och pedagogiska program till utlån. Övriga kan sägas ha en bokpool. Film-
försörjningen för dessa sker från en AV-central som ligger antingen i kommunen eller i 
närliggande kommun. Alla fem skolbibliotekscentraler har gruppuppsättningar av 
samma titel medan det varierar om de också har enstaka exemplar eller hel- och halv-
klassuppsättningar. Det är övervägande del skönlitteratur som erbjuds av skolbiblioteks-
centralerna och alla har fasta temalådor eller –paket. Alla skolbibliotekscentraler har 
också talböcker, Daisy och andra hjälpmedel till utlån för skolorna. Alla skolbiblioteks-
centralerna finansieras genom centrala84 medel. När det gäller anslag till bokinköp för 
skolorna/skolbiblioteken är det bara SBC A och SBC C som får centrala anslag från 
kommunen som sedan fördelas till skolorna. I övriga kommuner beslutar varje skola hur 
mycket de vill anslå för bokinköp och medel då detta är ”inbakat” i de vanliga 
bidragsanslagen till skolorna. 
 
Direkt service: Att skolorna kan få sina lån direkt utkörda till sina skolor är en mycket 
uppskattad service enligt bibliotekarierna. Detta görs inte av skolbibliotekscentralernas 
personal men är en verksamhet som delvis är knuten till dess organisation. Alla 
bibliotekarier utom Erika på SBC E understryker vikten av att skolorna kan ringa, maila 
eller komma på besök för att få hjälp med urval och att ställa samman media utifrån 
temaområde eller andra önskemål. På SBC E där Erika finns ett utvecklat system för 
utlån via formulär på webben.(se vidare under 5.5.1 SBC E Verksamhet). De har också 
istället många färdiga temalådor (både fack- och skönlitteratur och filmer).  
 

SBC A, C och E erbjuder hjälp med att registrera in nya inköp i katalogen. SBC B, D 
och E erbjuder support av och hjälp med bibliotekssystemet.  
 
Rådgivning och handledning: På nätverksträffarna, som alla skolbibliotekscentralerna 
anordnar med olika regelbundenhet, diskuteras aktuella frågor. Detta är värdefullt för de 
skolbibliotekarier som oftast arbetar ensamma ute på skolorna, berättar flera av 
bibliotekarierna.  
 

Genom litteraturgenomgångar oftast med en extern litteraturpedagog försöker också 
bibliotekarierna på skolbibliotekscentralerna ge stöd och råd vid inköp. Information, 
tips och handledning till de skolbiblioteksansvariga om olika saker att tänka på som t ex 
att de bör köpa plastade utgåvor när de köper från andra leverantörer än Btj osv. anger  
t ex Britta som arbetar på SCB B och Cilla som arbetar på SBC C som en mycket viktig 
funktion.  
 
Fortbildning: Utbildning som riktas mot skolorna dvs till bibliotekarier, lärare och 
skolledare är mycket skiftande. SBC A har enligt Anna inte har någon fortbildning alls. 
De andra bibliotekarierna menar att en stor del av deras verksamhet består just av 
fortbildning. Det skulle behövas ännu mer men det är ofta målgruppernas möjligheter 
att ta sig tid som avgör omfattningen.   
 
Undervisning: Alla skolbibliotekscentraler har någon verksamhet som vänder sig direkt 
till eleverna (utan att gå via eventuella skolbibliotek). Organisation av författarbesök är t 
ex vanligt förekommande men även läsprojekt som visserligen ofta i första hand går via 
ev. lärar- eller skolbibliotekarier. 

                                                 
84 med centrala medel avses att anslaget kommer direkt från kommunens budget och fördelas inte via skolorna. 
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5.1 Skolbibliotekscentral A  
Anna har arbetat med bibliotek de senaste 25 åren och på SBC A sedan 1995.  Hennes 
tjänst på skolbibliotekscentralen är 25% och resten av hennes tjänst är fördelad på 3 
skolor; en högstadieskola och två låg- och mellanstadieskolor.   
 

Skolbibliotekscentralen bildades 1989 och uppdraget formulerades redan från början 
som att: ”Skolbibliotekscentralen kan betraktas som en service- utvecklings- och 
samordningscentral för skolans samtliga bibliotek och folkbiblioteken…” Den 
kommunala uppdragsgivaren är en gemensam förvaltning för skola och kultur. 
Medieanslagen och tjänsten (25%) på skolbibliotekscentralen bekostas med kommunalt 
centrala medel medan de enskilda skolorna betalar för sina bibliotekarietimmar själva. 
 
5.1.1 Verksamhet 
Den viktigaste funktionen idag enligt Anna är samordning av lån och medier. En 
utveckling som vore önskvärd för skolbibliotekscentralens verksamhet är några 
praktiska förändringar, t ex att skolorna själva skulle lägga in/registrera böckerna. På så 
sätt skulle tid frigöras till planering, utveckling och för att stimulera och initiera t ex 
olika projekt. Anna anser att hon då skulle kunna ägna sig mer åt rådgivande arbete och 
på så sätt stimulera verksamheten för att stötta alla skol- och lärarbibliotekarier i deras 
arbete. Fortbildning som riktar sig till skol- och lärarbibliotekarierna har SBC A inte, 
eftersom de inte har möjligheter att ta sig den tiden, menar Anna. Regelbundna träffar 
med fokus på praktiska frågor för lärar- och skolbibliotekarierna anordnas dock. De har 
inte heller haft någon fortbildning som riktar sig till lärarna eller skolledarna.  
 

Den största styrkan som skolbibliotekscentralen har är de samordningseffekter som kan 
ses när man t ex ska få ihop så många ex som de skulle behöva i skolornas arbete, anser 
Anna. Att ha ett gemensamt bibliotekssystem är också viktigt, understryker hon. 
 
5.1.2 Vad styr? 
I första hand är det efterfrågan från målgrupperna som ska styra inriktningen, menar 
Anna. Målgrupperna är pedagoger och skolbibliotekarier, men det är pedagoger och 
bibliotekarier i deras arbete med eleverna som mest ska stå i fokus, poängterar Anna. 
Det finns inte så stor efterfrågan för tillfället på annat än kompletterande mediaför-
sörjning. Anna arbetar därför med något som hon tycker är mycket viktigt; att se till att 
verksamheten blir likvärdig på alla skolor genom att alla elever inom kommunen får 
samma undervisning om läsning och bibliotek samt möjligheter till t ex lässtimulans. 
Detta sker genom framtagandet av en plan för de olika årskurserna i samarbete med en 
barnbibliotekarie. 
 

Det finns en del innehållsrika dokument från när skolbibliotekscentralen kom till som 
handlar om syfte och inriktning och vad de ska arbeta med, men inget har egentligen 
reviderats sedan dess (1989). 
 

Kommunen har en biblioteksplan från 2006 men den ska revideras. Även en IT-plan är 
aktuell. I biblioteksplanen finns skolbibliotekscentralen med på flera ställen. Anna 
menar att det är viktigt att skolbiblioteken finns nämnda men att det är mindre viktigt att 
skolbibliotekscentralen finns med även om det är bra att den finns nämnd. I 
biblioteksplanen står bl.a. under rubriken Skolans behov av biblioteksservice: 

 ”Skolbibliotekscentralen är ett komplement till skolbibliotekens bestånd. 
//…// En samordning finns i kommunen. En av skolbibliotekarierna 
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ansvarar för skolbibliotekscentralen och arrangerar möten för alla 
skolbibliotekarier i kommunen. Detta ger möjligheter till erfarenhetsutbyte 
och diskussioner för skolbibliotekarierna.” 

Vidare står nämnt under rubrik Lokal och bemanningsplan: 
”Skolbibliotekscentralens funktion kan utvecklas.”  

Under rubriken Medieplan kan läsas:  
”Vi vill undersöka möjligheten att koppla skolbibliotekscentralen till 
Mediatek i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen. Förslaget 
innebär att samla skolbibliotekens specialresurser i form av dataprogram, 
filmer, facklitteratur och övrig media på skolbibliotekscentralen och vara 
sökbart för lärarna i bibliotekskatalogen” 

Skrivningarna om funktion och verksamhetsinriktning verkar inte utgöra någon 
styrning. T ex har innehållet i texten under ovanstående rubriker inte alls arbetats med, 
enligt Anna. Det senaste året har mycket hänt som gjort att dessa skrivningar inte varit 
aktuella. Kommunen har bytt organisation och besluten om ansvarsområdena har 
skjutits upp. Kommunförvaltningarna har också varit tvungen att se över sin ekonomi. 
Tidigare köpte skolförvaltningen tjänster från kulturförvaltningen. Skola och kultur är 
nu en organisation (sedan ett år) och det är mycket positivt, säger Anna. 
 

Anna kommenterar angående kommunens skolplan att hon inte har sett den senaste 
versionen Hon understryker att hon visste att en ny var på gång, men att i skolplanen 
brukar det inte stå något av avgörande betydelse för skolbibliotekens eller 
skolbibliotekscentralens arbete. 
 

De största svårigheter eller hinder som finns enligt Anna är ekonomin och resurser. En 
tjänst på 25% räcker inte så långt. De har också haft problem med att personer som varit 
engagerade i skolbiblioteksfrågor inte finns kvar i kommunorganisationen och det är 
svårt att förankra verksamheten hos nya. ”Så länge verksamheten fungerar så märks den 
inte heller”, menar hon. En stor svaghet är att verksamheten tas för given, poängterar 
hon. Även inriktningen på skolbibliotekscentralens verksamhet tas för given av både 
politiker och på den lokala skolan. ”Det känns som om det inte finns så stort intresse för 
utveckling eller att jag ska fokusera på andra frågor”, menar Anna. Hon efterlyser t ex 
att en utveckling av skolbiblioteken fanns mer uttalat i biblioteksplanen. Detta skulle ge 
mer effekt än att skolbibliotekscentralens arbete regleras genom biblioteksplanen.  
 
5.1.3 Skolbiblioteksutveckling  
”Verksamheten är befäst och alla är nöjda, så man har inte känt att något behöver 
utvecklas för det är ju bra som det är” beskriver Anna den allmänna meningen i 
kommunen. Det verkar inte finnas någon levande debatt eller engagemang i 
skolbiblioteksfrågor inom kommunen. ”Vi har inte riktigt hängt med och man har nog 
halkat efter lite. Vi är ju inte dåliga. Vi har en verksamhet som är jämn men det finns ju 
många som har gått om…”, säger hon vidare. Hon arbetar inte, i sin roll som 
skolbibliotekscentralens företrädare, med något som specifikt skulle hjälpa till att 
utveckla skolbiblioteken och deras arbete på de lokala skolorna. 
 

Annars bidrar Anna för SBC A till biblioteksutveckling genom det samarbete med 
barnbibliotekarien som ska utmynna i en plan för alla kommunens elever. Ett arbete 
med en IT-plan pågår också inom kommunen och genom ovanstående samarbete utbyts 
informellt en hel del tankar även kring denna.  
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När det gäller övrig biblioteksutveckling i kommunen är Anna i sin roll som 
bibliotekarie från skolbibliotekscentralen med som representant i en kulturgrupp med 
bl.a. ansvar för film t ex skolbio.  
 
5.2 Skolbibliotekscentral B 
Britta har arbetat på SBC B i tre år. Hon har tidigare arbetat 10 år som skolbibliotekarie 
inom både grundskolan och gymnasiet. 
 

Skolbibliotekscentralen har byggts upp under en period av 15 år och det ursprungliga 
uppdraget var att fungera som en depå. I kommunen finns också en AV-central med 
fokus på film och UR-program men även en del böcker. Skolbibliotekscentralen har 
nyligen bytt huvudman. Tidigare var kulturförvaltningen uppdragsgivare men nu är det 
Barn- och Utbildningsförvaltningen. För ett par år sedan var det tal om att 
skolbibliotekscentralen skulle läggas ner, men efter en storm av protester framförallt 
från skolorna att de ville ha kvar verksamheten, beslutades att organisationen skulle 
finnas kvar fast under en annan förvaltning. Hela skolbibliotekscentralens verksamhet 
bekostas av centrala medel. I Verksamhetsmål för skolbibliotekscentralen i x kommun. 
sägs det inledningsvis: ”Skolbibliotekscentralen i x kommun är ett stöd- och 
utvecklingsorgan för skolbiblioteksverksamheten i kommunen.” 
 
5.2.1 Verksamhet 
”Det behövs någon som kan samordna i en kommun.”, säger Britta.  Hon tycker att den 
viktigaste funktionen är samordning, men också hjälp till utveckling av skolbiblioteken.  
Även om Britta lyfter fram dessa två funktioner anser hon att bokpoolen också är viktig, 
eftersom folkbiblioteken inte kan ”serva” skolorna med t ex klassuppsättningar. 
Skolorna har enligt henne ett enormt behov av kompletterande material. I detta ingår 
också servicen med att plocka ihop material inom t ex olika teman. 
 

Den största styrkan skolbibliotekscentralen har, enligt Britta är att fungera som 
inspirationskälla och uppmärksamma sådant lärarna eller bibliotekarierna inte själva 
upptäcker ute på skolbiblioteken. Skolorna bör ta eget ansvar för inköpen och på så sätt 
ha en egen inköpsprofil utifrån hur de arbetar på skolan, menar hon. Ibland tycker hon 
att det tydligt märks att inköpen blir ensidiga genom att det ofta är svensklärare som är 
lärarbibliotekarier och övervägande andel skönlitteratur köps in. Då inköp som 
facklitteratur eftersätts tar hon kontakt, diskuterar detta med dem, försöker ge råd och 
kommer med andra förslag, berättar hon.  
 

All fortbildning är helt inriktad på det nya bibliotekssystemet. Fortbildningen är inte 
bara riktad till lärarbibliotekarierna utan till all personal. Enligt Britta handlar det om att 
utbilda hela kollegier. SBC B har även kurser i användning och hantering av kommun-
gemensamma databaserna dvs. de databaser som har köpts in centralt i kommunen och 
som är tillgängliga för alla skolor och bibliotek. Det finns ingen efterfrågan på annan 
fortbildning och detta förklarar Britta med att de flesta skolbibliotek inom kommunen 
bara har lärarbibliotekarier som inte så mycket tid att avsätta för detta.  
 
5.2.2 Vad styr? 
Enligt Britta är det främst tradition och förväntningar från politiker och skolornas 
personal som styr framförallt när det gäller bokpoolen. Då hotet om nedläggning kom 
för några år sedan var det just arbetet kring bokpoolen som lyftes fram som argument av 
skolorna för att skolbibliotekscentralen skulle få finnas kvar. 
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Britta menar att hon har haft stor frihet att utforma skolbibliotekscentralens verksamhet 
samtidigt som det har funnits ett stort intresse för införandet av det nya 
bibliotekssystemet. Politiker och skolansvariga har enligt henne sett det som ett sätt ”att 
lyfta skolbiblioteksverksamheten”. Prioriteringar och inriktning av verksamheten 
kommer inifrån skolbibliotekscentralen men också Brittas chefer har många åsikter. De 
har t ex hållit med om att det är viktigt att öka bemanningen på skolbiblioteken. Många 
diskussioner har förts inför formulering av den nu gällande verksamhetsplanen och 
sedan har den fastställts i skolnämnden.  
 

Verksamhetsplanen för skolbibliotekscentralen formulerades av Britta när hon började 
sitt arbete på skolbibliotekscentralen. Det är ett dokument som styr i allra högsta grad, 
enligt Britta. Vissa saker har tillkommit med systemansvar och support, men annars 
arbetar de efter planen. De tre prioriterade utvecklingsområden de närmaste åren är: att 
arbeta med bemanning, att kommunens skolbibliotek ska ha ändamålsenliga lokaler och 
att arbeta för att anslagen ska vara rimliga. 
 

SBC B har enligt Britta haft stor nytta av att byta huvudman från kulturförvaltning till 
skolförvaltning. Hon menar att det är mycket lättare att komma ut och diskutera med 
rektorer när de befinner sig ”på samma sida”. Britta tror att det kan upplevas som 
svårare att ta till sig ”budskapet” om det kommer någon utifrån (någon från exempelvis 
folkbiblioteken) som kanske talar om hur det ska gå till i skolbiblioteken, hur det ska se 
ut eller vilka böcker som bör köpas in. Enligt Britta kan det naturligtvis även uppstå 
spänningar nu, men det faktum att hon är en del av i skolornas verksamhet upplevs som 
positivt. Den stora satsningen att köpa in ett nytt bibliotekssystem, tror Britta inte heller 
hade varit möjlig om skolbibliotekscentralen hade legat under kultursektorn, skolan 
hade antagligen inte känt att det var deras ansvarsområde. 
 

Det finns ingen biblioteksplan i kommunen. Vid byte av politisk majoritet i kommunen 
avstannade det arbetet. Britta understryker att hon tycker att centrala beslut i kommunen 
styr till stor del. Besluten kan ge möjligheter att påverka de enskilda skolorna. Hon 
tycker t ex att det skulle beslutas centralt att det bör finnas någon slags basbemanning 
på skolbiblioteken. Annars är det väldigt svårt för en skolbibliotekscentral att göra något 
för att förändra situationen, menar Britta.  
 
5.2.3 Skolbiblioteksutveckling  
Utveckling av skolbiblioteken är en viktig del och då är det i första hand enligt Britta 
lärar- och skolbibliotekarierna som en SBC ska vara en resurs för. Bokpoolen är 
däremot riktad till alla pedagoger i kommunen, säger Britta. Viss fortbildning som 
exempelvis användning av det nya gemensamma bibliotekssystemet är också riktad mot 
all skolpersonal. Britta har arbetat mycket med att få till stånd ett gemensamt 
bibliotekssystem samt att implementera detta på de olika skolorna. Många lever kvar i 
den traditionella synen på biblioteket som ett rum för böcker, menar Britta. Olika typer 
av frågeställningar kan lyftas och skolorna kan samtidigt uppmärksammas på de olika 
pedagogiska roller ett skolbibliotek kan ha, berättar hon, särskilt att visa på bibliotekets 
roll vad gäller IT och informationssökning. 
 

Bemanningsfrågor är ett område som Britta arbetat mycket med. Detta diskuteras också, 
enligt henne, mycket på central nivå inom kommunen och där försöker hon påverka via 
sina kanaler. Britta var med på en rektorskonferens och informerade om detta. I 
verksamhetsplanen för skolan har det nu skrivits in att man inom kommunen ska arbeta 
för att höja bemanningen på skolbiblioteken på högstadieskolorna.  



   

 29 

Britta poängterar, när det gäller biblioteksutveckling generellt i kommunen, att det är 
viktigt att ha samarbete och informera varandra om respektive verksamheter. Flera 
möjligheter har öppnats till ökat samarbete med den närliggande högskolan som de 
kanske kommer att arbeta vidare med, berättar hon. 
 
5.3 Skolbibliotekscentral C 
Cilla arbetar halvtid på skolbibliotekscentralen och halvtid som skolbibliotekarie på ett 
skolbibliotek i kommunen. Tidigare arbetade hon heltid på skolbibliotekscentralen men 
när den föräldralediga ordinarie bibliotekarien kom tillbaka utökades tjänsten och 
delades upp mellan dem (0,75 + 0,5). Cilla har varit bibliotekarie ca 10 år. 
 

Enligt Cilla har hela skolbibliotekscentralen byggts upp av en person som varit något av 
en eldsjäl. Skolbibliotekscentralen har funnits ca 15 år. En skolförvaltning är den 
kommunala uppdragsgivaren och skolbibliotekscentralen ingår som en del i en 
pedagogisk kommunal organisation. På hemsidan kan läsas att ”SBC fungerar som ett 
service- stöd och utvecklingsorgan för grundskolebiblioteken i xxx.”  
 
5.3.1 Verksamhet 
Den viktigaste funktionen enligt Cilla är professionen och kompetensen som finns 
samlad på skolbibliotekscentralen hos dess personal och som kommer skolbiblioteken 
tillhanda genom skolbiblioteksutveckling.  
 

Hela budgeten för alla skolors medieanslag har skolbibliotekscentralen hand om. 
Faktureringen av bokinköp går också via skolbibliotekscentralen. Pengarna finns inte 
ute på skolorna, vilket är viktigt poängterar Cilla, för då kan skolorna inte dra in dem 
eller lägga dem på något annat. En stor del av de på SBC C anställda bibliotekariernas 
tid går till handledning av skolbiblioteksansvariga. Hur de kan arbeta vid inköp och vad 
de ska tänka på. Främst sker detta genom telefonsamtal med de biblioteksansvariga eller 
vid bokinköpsmöten, berättar Cilla. Det finns ett gemensamt kommunalt intranät och 
där läggs också tips och råd ut. Där kan intresserade och ansvariga också ”träffas” och 
utbyta idéer och få handledning, berättar Cilla. 
 
5.3.2 Vad styr? 
Den främsta orsaken till att personalen på SBC C arbetar som de gör är önskemål. 
Skolorna efterfrågar stöttning och litteratur. Önskemål kommer också från politiker om 
för dem aktuella och prioriterade frågor. De arbetar exempelvis med att utveckla ett 
läsprojekt, berättar Cilla, eftersom det finns ett önskemål från politiker att de ska satsa 
på detta. Vid det politiska skiftet (vid senaste valet) förändrades en del, t ex namn på 
verksamheten.  Annars har politikerna ”inte varit inne och petat i verksamheten”, säger 
Cilla. Åsikter om verksamheten kommer från både förvaltningshåll och skolledare, 
genom att Cillas chef träffar skolledare, i en ledningsgrupp där bl.a. skolrelaterade 
frågor diskuteras. Annars styr SBC C sig själv i stor utsträckning och utformar sin 
verksamhet utifrån diskussioner med olika människor för att få en uppfattning vad som 
behövs, konstaterar Cilla. Det är mycket viktigt, menar Cilla att se vilka resurser som 
finns och väga det mot nya satsningar Utvecklingen går mot att de arbetar mer med 
kompetensutveckling än bokutlåning. Bokpoolen ska bara vara ett komplement till 
skolans eget bestånd, anser Cilla.  
 



   

 30 

En av de största svårigheterna rnligt Cilla är att skolbiblioteksverksamheten på 
framförallt F-5-skolorna85 måste utvecklas och breddas. ”Vi vill träffa dem oftare för att 
mer få veta vad som händer och vad de förväntar sig av oss, men det är svårt att få till 
möten, eftersom skolan är så komplex. Det finns så många andra saker som drar i just 
lärarbibliotekarierna, rastvakt, IUP86 m.m. De blir matta bara man säger en sak till som 
de ska gå på”, berättar Cilla. 
 

Bibliotekarierna på skolbibliotekscentralen håller på att formulera ett måldokument för 
verksamheten. Det är en stor svaghet att inte ha en sådan, anser Cilla. Hon tycker att det 
behövs en målbeskrivning för att veta vad de på skolbibliotekscentralen ska göra. Cilla 
är inte så insatt i skolplanen och menar att den inte är så användbar. Hon har stora 
förväntningar på biblioteksplanen och tror att den kan ge mer styrning och riktlinjer för 
vad de ska arbeta med. I biblioteksplanen som just nu är på remiss finns något 
övergripande skrivet om skolbibliotek, berättar Cilla vidare. Där finns också något om 
skolbibliotekscentralen, dess samordnande funktion och att den ska leda utvecklingen 
inom skolbiblioteksfrågorna. Det är mycket viktigt, anser Cilla, att skolsektorn är 
uppdragsgivare. Skolbibliotekscentralen arbetar i skolan och uppdraget ligger inom 
skolverksamheten, poängterar hon, kultursektorn har inte något uppdrag mot skolan.  
 
5.3.3 Skolbiblioteksutveckling  
Skolbibliotekscentralen har varit oerhört viktig för skolbiblioteksutvecklingen i 
kommunen, anser Cilla. Deras arbete har enligt henne bidragit till att det finns 
heltidsanställda fackutbildade bibliotekarier på alla grundskolor med högstadium. Från 
början var skolbibliotekarierna anställda av skolbibliotekscentralen men nu har skolorna 
tagit över ansvaret. Hon poängterar det positiva med att skolbibliotekarierna är anställda 
av skolan eftersom de på så sätt blir en del av skolan. Det är viktigt att ha sin chef på 
plats och inte någon annanstans, understryker hon. När skolorna tog över ansvaret 
ändrades även inriktning och funktion för skolbibliotekscentralen. Innan hade 
bibliotekarierna på skolbibliotekscentralen en chefsfunktion eftersom de var 
arbetsgivare. Nu är det mer utveckling som är fokus, berättar hon vidare. För att få till 
stånd denna förändring har de haft mycket lobbyverksamhet med ledningsgrupper och 
rektorer. SBC C har just nu ingen specifik verksamhet enligt Cilla, som särskilt syftar 
till att utveckla den pedagogiska rollen för skolbiblioteken, men man också kan säga att 
all deras verksamhet gör det mer eller mindre. I en kommun finns behov av någon som 
kan samordna och vara lite ledande inom skolbiblioteksfrågorna, fortsätter hon och då 
kan en SBC vara mycket viktig. Något av det viktigaste, menar Cilla, är att förmedla till 
skolbiblioteken att lärandet måste stå i fokus även för skolbiblioteken och att samarbetet 
mellan pedagoger och bibliotekarie måste finnas och bör utvecklas. Det är elevens 
lärande som ska vara fokus och då är utbildning av pedagoger en mycket viktig del av 
detta, fortsätter hon. 
 

Inom kommunen är personal från skolbibliotekscentralen aktiva inom flera områden 
som har med biblioteksutveckling att göra, berättar Cilla. De samordnar ett antal 
kommungemensamma databaser med folkbiblioteken och detta inbegriper utveckling, 
utbildning och användning av dessa databaser. De samarbetar också med 
Folkbiblioteket när det gäller olika Kulturrådsprojekt exempelvis ett projekt om 
mångfald – värdegrund. 
 

                                                 
85 Skolor för förskoleklass till årskurs fem 
86 IUP är förkortning för Individuella Utvecklingplaner vilket alla skolbarn har rätt till. 
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Inom den pedagogiska organisation som de finns idag är det fler och fler gemensamma 
aktiviteter som utvecklas, berättar Cilla. Ett större nätverk finns inom kommunen där 
(kulturinstitutionerna) museet, folkbiblioteken, en kultur- och fritidsgård och 
skolbibliotekscentralen deltar. Genom nätverket samordnas bl.a. arrangemang såsom 
filmfestival och s.k. utbudsdagar.  
 
5.4 Skolbibliotekscentral D 
Daniella har arbetat på skolbibliotekscentral D i 8 år. Hon har arbetat inom 
biblioteksverksamheten i kommunen i 30 år. 
 

Skolbibliotekscentralen har genomgått en rad förändringar den senaste 10-års-perioden. 
Tidigare ingick SBC D i en pedagogisk mediecentral. Då ingick även en AV-central 
som finns kvar i kommunen och som behållit namnet Pedagogisk Mediacentral. Denna 
organisation ingick i skolförvaltningens verksamhet, men när kommunen 1996 införde 
kommundelar skulle all central verksamhet ”försvinna”. Skolbibliotekscentralen 
minskades och hamnade under kulturförvaltningen och organisatoriskt under 
folkbiblioteket. Ytterligare en omorganisation har genomförts (vid årsskiftet) med syfte 
att stärka samarbetet inom kommunens biblioteksverksamhet. Denna omorganisation 
innebar att skolbibliotekscentralen nu ingår i enheten som även omfattar 
stadsbibliotekets barnavdelning och de integrerade skol- och folkbiblioteken. Den högst 
ansvariga bibliotekarien, alltså Daniella, på skolbibliotekscentralen ska nu fungera som 
enhetschef över denna enhet. 
 
5.4.1 Verksamhet 
Den viktigaste funktionen för en skolbibliotekscentral ,enligt Daniella är att hela tiden 
hålla fokus på samverkan. Det är väsentligt ”att inte bli en egen ö” och att inte skol-
bibliotekscentralen tar över skolbibliotekens roll, menar hon. Samordningsfunktionen 
måste prioriteras högst, poängterar hon. En omfattande rådgivning förekommer genom 
införandet av det nya bibliotekssystemet och bibliotekskatalogen, berättar Daniella 
vidare. Då kommer personal från skolbibliotekscentralen ut och arbetar på varje skola 
med mediegenomgång, förslag på gallring, ev. möblering och även inriktning av verk-
samheten. Det avslutas med en personalkonferens om hur man kan arbeta med sitt 
skolbibliotek. Diskussioner kring skolbibliotekets pedagogiska roll blir, enligt Daniella, 
naturliga genom systemimplementeringen.  
 

Personal från SBC D blir ofta inbjuden att vara med som rådgivare vid intervjuer och 
tillsättning av skolbibliotekarietjänster. 
 

5.4.2 Vad styr? 

Verksamheten riktar sig främst till skolbibliotekarierna och inte så mycket till lärarna 
och skolorna nu när organisationen har blivit mindre, berättar Daniella. Det är för att 
fokus ligger på att stärka skolbibliotekarierna ute på de enskilda skolorna. 
Skolbiblioteken ska, enligt Daniella, vara kanalen. Daniella understryker dock att 
diskussioner med både skolbibliotekarier och pedagoger är viktiga för att kunna fånga 
upp åsikter och få idéer. Även regionala och nationella nätverk ger mycket inspiration 
och idéer när det gäller inriktning av verksamheten, menar hon. 
 

Biblioteksplanen som precis antagits och skrivningen kring tillgången på skolbibliotek 
och personal tror Daniella kan komma att styra utvecklingen mycket.  
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Legitimiteten är, enligt Daniella ett stort hinder för skolbibliotekscentralens utveckling. 
SBC D tillhör en förvaltning men arbetar gentemot en annan. ”Då kan man välja att 
arbeta med oss eller välja bort oss.” Kulturförvaltningen är huvudman för både SBC D 
och AV-centralen. I biblioteksplanen som precis antagits finns ett uppdrag om att AV-
centralen och skolbibliotekscentralen ev. ska slås samman igen. Det är ju en konstlad 
situation, anser Daniella att skolorna ska vända sig till två ställen när de t ex arbetar med 
ett tema.  
 

I skolplanen finns skolbibliotek men inte skolbibliotekscentralen nämnda. Varken skol- 
eller biblioteksplan har hittills, enligt Daniella utgjort någon styrning. Hon tar istället 
upp några formulerade mål kring skolbibliotek som fullmäktige enats om, där det skrivs 
att biblioteken ska ha en central roll i skolan samt att en kommungemensam satsning på 
elevaktiva pedagogiska metoder i kombination med utvecklat IKT-stöd ska göras. Dessa 
utgör enligt henne större styrning och visar på att politikerna inom kommunen har 
många åsikter om skolbiblioteksverksamheten. Hos nuvarande och även föregående 
bibliotekschefer och även hos skolchefer och skoldirektören har de haft bra stöd för 
verksamheten, menar Daniella, men det är svårare att påverka på lokal nivå 
(skolledning). 
 
5.4.3 Skolbiblioteksutveckling  
Tidigare år har SBC D arbetat med projekt som innebär att inrätta modellbibliotek. 17 
stycken modellbibliotek har utvecklats inom kommunen. Idag skulle tillvägagångssättet 
ha varit ett helt annat, anser Daniella. Då inreddes rum och böcker köptes in dvs. fokus 
låg på det fysiska, berättar hon. Nu skulle, enligt Daniella samarbetet med pedagoger 
och utvecklingen av vad pedagoger och bibliotekarier kan göra gemensamt poängteras 
mycket mer. Vid införandet av det nya bibliotekssystemet försöker de påverka och 
utveckla skolbibliotekens pedagogiska roll utifrån diskussioner om arbetssätt på skolan, 
berättar Daniella. Utveckling mot att få ett bredare kommungemensamt tänkande kring 
de samlade medieresurserna behövs, menar Daniella vidare. Ett gemensamt 
bibliotekssystem är ett steg på vägen för en ökad samsyn på alla samlingar och detta tror 
Daniella kan innebära att skolbibliotekscentralen kanske kan minska på bokpoolen och 
att skolorna lånar mer av varandra. Då kan skolbibliotekscentralen, enligt Daniella 
fokusera på ett färre antal paket och syssla mycket mer med rådgivning, fortbildning 
och utveckling. 
 

Något som inte får glömmas bort är den litteraturförmedlande rollen som skolbibliotek 
måste ha, hävdar Daniella. Hon berättar att de har många unga och nyutexaminerade 
skolbibliotekarier anställda och menar vidare att utbildningen idag ofta inte lägger fokus 
på litteratur och läsning utan mest på informationssökning. SBC D arbetar på grund av 
detta mycket med dessa frågor genom t ex bokcirklar och boksamtal. Nu är eventuellt 
ett samarbete med universitet och högskola om medieläsning på gång, fortsätter hon. 
Inom kommunen anordnas också årligen en litteraturfestival. Den vänder sig till både 
skolor och privatpersoner; vuxna och barn. Skolbibliotekscentralen är med som 
representant vid planering och utformande av denna festival. 
 

För att ytterligare utveckla skolbiblioteksverksamheten och skolbibliotekscentralens 
arbete vill Daniella öka samarbetet med gymnasiebiblioteken. Ytterligare närmande 
mellan de lokala skol- och folkbiblioteken är på gång, berättar hon. Skolbiblioteks-
centralen skulle, enligt Daniella, kunna vara motorn i detta och den samordnande länken 
En gång per termin träffas idag barnbibliotekarierna och skolbibliotekarierna, fortsätter 
hon, men ett projekt om hur det kan bli bättre samverkan mellan stadsdelsbibliotek och 
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skolbibliotek i närområdet är på gång. Den största styrka SBC D har, enligt Daniella, är 
att personalen är aktiva och verkar på olika nivåer. 
 

Nätverket utåt, det regionala och nationella, anser Daniella också vara mycket viktigt. 
Hade det inte funnits en central i kommunen, tror inte Daniella att kommunens skolor 
hade fått ta del av alla de samarbetsprojekt som bl.a. initierats av myndigheten för 
skolutveckling. Det finns ett starkt önskemål från skolbibliotekarierna om 
kommungemensamma projekt och satsningar. Dessa hade inte heller kunnat genomföras 
utan en skolbibliotekscentral, anser Daniella. Mindre kommuner har ännu mer att vinna 
på att ha en skolbibliotekscentral eller i alla fall en samordningsfunktion, poängterar 
hon. Det har kommit flera förfrågningar från grannkommuner om de kan få köpa 
tjänster från SBC D, berättar hon vidare. 
 
5.5 Skolbibliotekscentral E  
Erika har arbetat hela sitt yrkesliv med biblioteksfrågor och de senaste 25 med 
skolbiblioteksfrågor. De senaste 20 åren har hon arbetat i denna kommun. Hon har en 
dansk utbildning och menar själv att mycket av hennes idéer kommer från hur man 
organiserat pedagogiska centraler där.  
 

Ursprungligen fanns det en skolbibliotekscentral som låg tillsammans med en AV-
central och uppdraget var strikt att arbeta med skolbiblioteken. I och med en flytt i 
början av 90-talet inrättades en pedagogisk central som bestod av olika enheter såsom 
SBC, AV-central, naturskola, skolmuseum och även en ADB-enhet med anställda 
såsom olika konsulter, bibliotekarier, pedagoger, IT-tekniker m.fl. I slutet av 1990-talet 
fick centralen ett gemensamt uppdrag. Utbildningsförvaltningen inom kommunen är 
den formella uppdragsgivaren, men det är egentligen bara gymnasieskolorna som 
organiseras under denna. Förskolor och grundskolor som SBC E också riktar sig till 
organiseras under varje stadsdel.  Det finns ett uppdrag från 2004 där verksamhetsidé 
och huvuduppgifter anförs. 
 
5.5.1 Verksamhet 
Förr var det, enligt Erika, bokpoolen och direkt service som var viktigast, men nu är 
utveckling och pedagogik mer väsentliga. Samtidigt menar hon att hanteringen av 
media är en tuff och krävande del för skolorna, så det är någonting skolbiblioteks-
centraler måste fortsätta syssla med. Denna central har haft ett stort bestånd av både 
enskilda titlar, grupp- och klassuppsättningar, temalådor mm. Förra året blev bokpoolen 
omorganiserad och inriktningen ändrades delvis. Det innebar en stor minskning av 
beståndet genom att enskilda titlar eller klassuppsättningar inte längre lånas ut. 
Beståndet är inte öppet längre så att användarna kan gå runt och välja, utan beställning 
får göras via webben och antingen hämtar de själv eller så skickas det till respektive 
skola. Ett stort antal temalådor, både fack- och skönlitteratur, finns fortfarande kvar. De 
senaste åren, berättar Erika vidare, har centralen satsat mycket på andra medier, 
framförallt film. SBC E har omfattande utlån av film, men mest arbetar de med 
strömmande media.87  I dagsläget erbjuds ca 6000 filmer. Via centralen kan skolorna 
också låna teknisk utrustning såsom digital- och videokameror, diskotekutrustning m.m.   
 

En omfattande kursverksamhet organiseras, enligt Erika av SBC E. En stor del av 
kursutbudet berör skolbibliotek och det är svårt, menar Erika att dra gränsen mellan vad 

                                                 
87 Strömmande media kommer av det engelska uttrycket streaming som innebär uppspelande av ljud och videofiler på mottagarens 
dator eller mobiltelefon samtidigt som de överförs från Internet. 
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som kan räknas till skolbiblioteksverksamhet och vad som är annan verksamhet. 
Skolbiblioteket ska ju, understryker hon verka för skolutveckling och pedagogisk 
utveckling och kan beröra de flesta verksamheter inom skolan. Medieplanering och 
kurser kring hur man ska tänka för att ha ett levande bestånd (även bygga upp) är 
naturligtvis kurser vi har och dessa är mycket viktiga, poängterar hon.  
 
5.5.2 Vad styr? 
Det som styr mest, enligt Erika, är uppdraget men även behov de ser. Personal med 
olika kompetenser och med ett stort engagemang är samlade i denna organisation vilket 
är vår största styrka säger hon vidare. Centralens verksamhet riktar sig till de 
utbildningsverksamheter som arbetar från de yngsta barnen och upp till gymnasieskolan 
inklusive Komvux. 
 

Uppdraget har tagits fram i samarbete med stadsdelar och förvaltning i kommunen. 
Uppdraget berör hela centralen (se 5.5). I uppdraget finns fem huvuduppgifter 
formulerade och de fyra första kan enligt Erika sägas direkt beröra skolbiblioteksfrågor: 

1. Pedagogisk användning av media/IT i skolan 
2. Pedagogisk rådgivning och fortbildning 
3. Pedagogisk IT-utveckling 
4. Utlåning av kompletterande media 
5. Naturskola och skolmuseum88 

Kommunen har sedan några år en biblioteksplan. Biblioteksplanen har Erika varit med 
och arbetat fram och snart ska arbetet med en ny plan påbörjas. Erika säger att hon 
uppfattar biblioteksplanen som ett första gemensamt dokument med några punkter som 
de kunde enas kring främst tillgänglighet och styrformer. Hon tycker att den är 
användbar exempelvis vid arbetet kring skolplanen och berättar att inom vissa 
stadsdelar har de arbetat vidare med den. Arbetet med att ta fram planen bidrog, enligt 
Erika till att öka medvetenheten om varandras verksamheter, likheter och olikheter.  
 

I kommunens skolplan finns en tydlig markering om vikten av skolbibliotek, berättar 
Erika. Men medvetenheten är enligt Erika väldigt skiftande om vad skolbiblioteksarbete 
kan betyda på en skola. Eftersom organisationen i kommunen är så att stadsdelarna 
bestämmer över grundskolorna, menar Erika att det lätt blir ett hinder när många 
stadsdelar ska tycka till och bestämma. Deras påverkansmöjligheter när det gäller 
inriktning av vår verksamhet är att lämna synpunkter genom sina chefer, förklarar hon, 
och det ska också gå via utbildningsförvaltningen, eftersom centralen finns under den. 
Erika uttrycker att den organisation som kommunen har gör att det ibland känns som 
om central styrning och centrala medel kanske skulle vara en fördel, eftersom det nu ser 
så olika ut på skolorna i de olika stadsdelarna. 
 

Förutfattade meningar om vad ett skolbibliotek ska vara, ”både hos dem vi möter och 
våra egna”, menar Erika också styr inriktningen av arbetet. En av de största svagheterna 
SBC E har, enligt Erika är att de rena skolbiblioteksfrågorna inte blir lika tydliga pga. 
organisationen och mångfalden inom centralen. ”Det finns så mycket att göra inom vårt 
uppdrag på alla nivåer och i samarbete med olika”, berättar Erika. Den egna 
organisationen kan vara en svaghet även när det gäller beslutsvägar, fortsätter hon. ”Det 
var kortare vägar tidigare när jag låg direkt under skoldirektören. Beslutsmöjligheterna 
är mer begränsade nu”, anser hon.  
 

                                                 
88 Punkterna är hämtade från  xxx centralen – Övergripande uppdrag. 
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5.5.3 Skolbiblioteksutveckling  
Först har arbetet handlat mycket om att synliggöra och utveckla biblioteken, enligt 
Erika men nu måste fokus vara att skolbiblioteken inte ska finnas för sin egen skull, 
utan arbetet måste handla om hur man utifrån elevernas lärande använder skolbibliotek.. 
Detta kräver delvis ett annat förhållningssätt till lärande för både pedagoger och 
bibliotekarier, tycker Erika. Inriktningen mot skolbibliotekarierna måste bli mindre och 
lärarna måste bli den huvudsakliga målgruppen för verksamheten, anser hon. Att främja 
samarbetet mellan lärarna och skolbiblioteket och att vara ett stöd för skolledarna i 
skolutvecklingsfrågor är viktigt, men ytterst handlar det om eleverna och deras 
måluppfyllelse och lärande, fortsätter hon. Det är viktigt, understryker hon, att gå via 
skolledare och att de alltid är med när något kommer upp eller ska arbetas med på de 
lokala skolbiblioteken. Detta för att kunna rättfärdiga en skolbibliotekscentrals existens 
och som en del av marknadsföringen för en skolbibliotekscentrals verksamhet. 
 

Just nu arbetar SBC E med ett projekt där fokus är att utveckla det som kan göras med 
ett skolbibliotek genom ett ökat samarbete mellan pedagoger och skolbibliotekspersonal 
dvs. hitta och utveckla samarbetsformerna. Inom projektet har de dessutom haft 
fortbildning av mentorer, berättar Erika som sedan i sin tur ska handleda pedagoger och 
ev. skolbibliotekarier på skolorna. 
 

Ett annat omfattande projekt kring IKT administreras också , enligt Erika delvis också 
via centralen. Alla anställda på skolorna ska ha nått en viss nivå inom IKT enligt ett 
kommungemensamt mål. SBC E anordnar exempelvis workshops och andra kurser som 
anknyter till de olika nivåerna inom IKT-hantering, berättar Erika. Även andra projekt 
initierade av myndigheten för skolutveckling eller Kulturrådet t.ex. ett läsprojekt är på 
gång inom kommunen och de leds och organiseras alla av centralen.  
 

Utbildningsförvaltningen har precis genomfört en utvärdering av andraårs 
gymnasieelever inom kommunen som Erika lyfter fram. Denna visar på att 
skolbiblioteksfrågor är levande t.ex. genom att det finns ett helt kapitel om 
skolbiblioteken, berättar Erika. Vidare kan man läsa i avsnittet när elever ska betygsätta 
och utvärdera lärmiljöer att de ser skolbiblioteket som den bästa lärmiljön på skolan.  
 

Inom kommunen finns ett stort samarbete mellan de olika bibliotekstyperna och på så 
vis bidrar vi till biblioteksutveckling generellt i kommunen, menar Erika. De samarbetar 
också när det gäller upphandling av media. Även tilldelning av kulturråds-pengar och de 
projekt centralen genomför med dem handlar om biblioteksutveckling i samverkan. 
Vidare är hon representant både regionalt, nationellt och internationellt och i alla dessa 
forum arbetar de med skolbiblioteksutveckling på olika sätt, berättar Erika. 
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6. Analys 
I detta avsnitt analyseras och kopplas resultaten från intervjuerna ihop med de 
teoretiska utgångspunkterna.  

6.1 Analys utifrån Loertscher 
Med utgångspunkt från taxonomin om bibliotekarien har jag formulerat sex stycken 
funktioner som blir min utgångspunkt vid analysen av skolbibliotekscentralernas 
verksamhet. Även Loertschers teorier om ”de tre byggstenarna” för en fungerande och 
framgångsrik verksamhet finns med. Jag avslutar analysen utifrån Loertscher med att 
värdera och placera skolbibliotekscentralernas verksamhet i taxonomin utifrån 
uppdragsgivarnas synvinkel. 
 
6.1.1 Medieförsörjningsfunktion 
Alla skolbibliotekscentralerna har en bokpool som innehåller organiserade samlingar av 
böcker, motsvarande nivå 2 hos Loertscher.  Flera av respondenterna menar att detta är 
grunden i deras arbete. Grupp- och klassuppsättningar av skönlitteratur finns till utlån 
på alla fem centralerna. SBC E har gått ifrån enstaka titlar i sitt bestånd och samtidigt 
stängt den publika delen dvs. skolorna kan bara låna och beställa via mail eller 
katalogen (vidare se 5.5.1). Facklitteratur erbjuds enligt bibliotekarierna av alla 
skolbibliotekscentralerna i färdiga temapaket eller genom ihopplockning.. När det gäller 
andra medier såsom film är det bara SBC E som har full ”filmförsörjning” med både 
”spelfilmer”, dokumentärer, utbildningsradions utbud m m och med olika 
distributionsformer (se 5.5.1). Övriga bibliotekarier hänvisar till en annan organisation 
såsom en AV-central för detta. Skolbibliotekscentralerna erbjuder även andra media 
såsom bok och band, talböcker och pedagogisk litteratur m m. Det finns uttalat i 
uppdrag, planer eller genom tradition för alla de undersökta skolbibliotekscentralerna att 
de ska komplettera skolornas mediabestånd.  
 

Alla bibliotekarier har varit eller är inblandade i arbetet med att organisera 
skolbibliotekscentralens och/eller skolornas bestånd i ett kommungemensamt 
bibliotekssystem så att det kan nås av en enskild pedagog eller skolbibliotekarie.  
 

Alla bibliotekarier berättar alltså att skolbibliotekscentralerna har organiserat medier 
som kan rekvireras och användas på egen hand av den enskilde vid behov. Denna 
funktion har en direkt koppling med den första av de tre byggstenar som Loertscher 
menar är viktig för att en verksamhet ska vara väl fungerande och framgångsrik, Solid 
warehousing support. Mediasamlingar och cirkulation av dessa återfanns alltså hos alla 
fem undersökta skolbibliotekscentraler. 
 
6.1.2 Servicefunktion 
Den service som alla respondenterna utom Erika nämner först är att skolorna via mail 
eller telefon kan beställa böcker och få hjälp med att samla ihop material eller få vidare 
tips när de behöver. Att kunna ge skolorna support och hjälpa till med hanteringen av 
bibliotekssystemen är också en viktig service, menar alla bibliotekarier. Hjälp vid 
katalogisering eller inläggning i bibliotekssystemet är också exempel på en service som 
erbjuds där bibliotekariernas kompetens tas tillvara. De fungerar på så sätt som en länk 
mellan material/teknologi och användarna precis som Loertscher uttrycker i både nivå 3, 
(där bibliotekarien använder och delar med sig av sin kompetens var man kan hitta 
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information från olika källor) men även i den andra byggstenen, Direct service to 
teachers and students.  
 
6.1.3 Stödjande funktion 
På nivå 4 av bibliotekariernas taxonomi anger Loertscher att bibliotekarien kan erbjuda 
material, resursmänniskor osv (se vidare under 4.1.3) i anslutning till användarnas 
behov. Detta har jag tolkat som en stödjande funktion. Alla bibliotekarierna jag har 
intervjuat ger en bild av att de på något sätt arbetar med inköpsstöd eller –rådgivning till 
de ansvariga i skolbiblioteken. Några har tidigare varit ännu mer involverade i detta 
arbete, men nu handlar det för det mesta om att någon eller några gånger årligen 
anordna träffar med t ex litteraturpedagog eller en bokutställning samt i anslutning till 
detta diskutera bestånd. Respondenterna berättade också om att de har anlitats i 
rådgivande arbete vid anställning av skolbibliotekarier (Daniella), när ett nytt 
skolbibliotek ska inrättas(Erika), vid nystart när bibliotekssystem ska implementeras 
och de samtidigt gör en översyn av skolbiblioteket (Britta och Daniella). 
 

Alla skolbibliotekscentraler anordnar och ansvarar för nätverksträffar för 
lärarbibliotekarier/skolbibliotekarier inom sin kommun. Målgruppen varierar men 
representanter för grundskolebiblioteken finns alltid med. Förskolan, gymnasieskolan 
och Komvux existerar också som målgrupp hos SBC E. Genom dessa träffar kan 
bibliotekarierna från skolbibliotekscentralerna dela med sig av sin erfarenhet av ”goda 
exempel” som beskrivs i nivå 5. Det sker naturligtvis även ett erfarenhetsutbyte mellan 
de deltagande så att den enskilde kan få råd och stöd i sitt ofta ensamma arbete ute på 
skolorna. Nyanställda skolbibliotekarier eller nyutnämnda lärarbibliotekarier får ofta 
stöd och hjälp direkt av bibliotekarierna från skolbibliotekscentralerna eller ibland i 
större kommuner i organiserad form genom t ex introduktionskurser av olika slag.  
 

På nivå 6 beskriver Loertscher bibliotekarien som på begäran av målgruppen samlar 
ihop material och tillgängliggör digitala resurser. Servicen som bibliotekarierna på alla 
skolbibliotekscentraler utom SBC E erbjuder genom att skolpersonal kan ringa eller 
maila och bibliotekarierna då plockar ihop medier och material utifrån önskemålet kan 
också ses som exempel på en stödjande funktion motsvarande nivå 6. 
 
6.1.4 Pedagogisk funktion 
Analysen av materialet visar att denna funktion är den där det skiljer sig mest mellan de 
olika skolbibliotekscentralerna. Det finns ett spektrum av aktiviteter och utbildningar 
som på olika sätt och på olika nivåer behandlar läsning och informationshantering.  
Ibland handlar det om att visa på eller föra fram skolbibliotekens mål och dess 
möjligheter (nivå 7). Det är stor skillnad mellan de fem skolbibliotekscentralerna. Enligt 
Anna arbetar t ex SBC A bara direkt mot eleverna i kommunen. Pedagogisk verksamhet 
riktad mot skol- eller lärarbibliotekarier existerar inte, eftersom de inte har tid, enligt 
Anna. Trots detta anger hon att det är pedagoger och skolbibliotekarier som är 
målgrupp. Även Cilla anser att målgruppen pedagoger eller lärarbibliotekariers 
tidsramar är avgörande för inriktningen och omfattningen av den pedagogiska 
verksamheten som SBC C kan genomföra. Målgruppen för en skolbibliotekscentrals 
verksamhet kan skilja sig mellan bibliotekarier, pedagoger, skolledare eller elever. 
Britta menar att SBC B har hela sin pedagogiska verksamhet inriktad på sitt nya 
bibliotekssystem och då är målgruppen hela skolan även om eleverna inte får direkt 
utbildning av skolbibliotekscentralen. Även Daniella talar om hela skolan som 
målgrupp vid systemimplementering, men anger annars att det är till skolbiblio-
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tekarierna SBC D främst vänder sig. Erika understryker att det bör vara lärarna som är 
en skolbibliotekscentrals främsta målgrupp eftersom fokus bör ligga på syn- och 
förhållningssätt till lärande. De fyra programmålen dvs. samarbete med skolpersonal, 
läsning, ökat lärande genom användning av teknologi samt informationskompetens, som 
Loertscher för fram och som är centrala i både nivå 8 och 9, finns alla representerade i 
skolbibliotekscentralernas pedagogiska verksamhet på olika sätt och i olika omfattning. 
Fortbildning eller projekt som syftar till att utveckla samarbetet mellan skolbiblioteket 
och pedagogerna finns det flera exempel på. Projektet med att utveckla 
samarbetsformerna mellan pedagoger och skolbibliotek som både Daniella och Erika är 
involverade i, är ett sådant exempel. Exempel på arbete med läskompetens och/eller 
läsfrämjande insatser har Cilla och Erika med olika läsprojekt, men också författarbesök 
som Anna, Cilla och Daniella på olika sätt organiserar genom sina 
skolbibliotekscentraler. Enligt Erika har SBC E en omfattande utbildningsverksamhet 
med digitalt berättande, hantering och undervisning med Smartboard89 mm. Även det 
nationella projektet med IKT som både SBC C och SBC E är involverade i kan räknas 
hit. Verksamhet som berör informationskompetens har eller berättar Britta, Cilla, 
Daniella och Erika att skolbibliotekscentralerna har haft fortbildning i. 
 

Enligt vad som framkommit under intervjuerna är det SBC C och SBC E, som båda 
ingår i en pedagogisk organisation, de som tydligast har verksamhet inom alla fyra 
programmål såsom Loertscher beskrivit dem. SBC D har verksamhet inom alla 
programmålen om arbetet kring det nya bibliotekssystemet kan räknas innehålla lärande 
genom användande av teknologi. SBC A har enligt Anna endast verksamhet inom 
programmålet läsning. SBC B har enligt Britta verksamhet med informationskompetens 
och eventuellt kan arbetet kring det nya bibliotekssystemet liksom SBC D räknas(även 
när det gäller läsning). Den tredje byggstenen i Loertschers teorier handlar främst om de 
fyra programmålen och den pedagogiska funktionen. 
  
6.1.5 Samordnande funktion 
Enligt Loertschers nivå 9 förväntar sig målgruppen samordning och samarbete. En 
samordning som bibliotekarierna nämner att skolbibliotekscentralerna sysslar med är 
samordning av lån och medier dvs. en del av bokpoolsverksamheten men även 
samordning av bibliotekssystemen hamnar högt upp på listan för alla bibliotekarierna. 
En bibliotekarie (Daniella) nämner också inköpssamordning. Att ha en 
skolbibliotekscentral som samordnar när det gäller t ex ansökan och medverkan i 
nationella ansökningar som ”kulturrådspengar” eller andra projekt underlättar också. 
Daniella på SBC D hävdar att ”hade det inte funnits en central hade inte kommunen fått 
ta del av alla de samarbetsprojekt som bl.a. initierats av myndigheten för 
skolutveckling” Alla respondenter nämner också nätverksträffarna som en viktig 
samordningsuppgift. De uppskattar också mycket de regionala och nationella 
samarbetsforum som finns. Till detta kommer att skolbibliotekscentralerna ofta får 
representera alla skolbiblioteken vid lokala samverkansprojekt med folkbiblioteken eller 
vid utformande av biblioteksplan etc. Samverkan och samordning tas upp av Anna, 
Britta och Daniella som en av de viktigaste funktionerna för en SBC.  
 
6.1.6 Utvecklingsfunktion 
På nivå 8 menar Loertscher att man har en plan för utveckling, en genomförandestrategi 
och en utvärderingsprocess som är kopplade till de fyra programmålen. Detta anknyter 

                                                 
89 Smartboard är benämningen på en digital interaktiv skrivtavla / whiteboard. 
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till Loertschers nivå 10, men nivå 10 handlar också om att utveckla arbetet med planer 
för ett lokalt skolbibliotek eller ett område t ex en kommun dvs. för en 
skolbibliotekscentral planera och strukturera hur de arbetar med t ex skolbibliotekens 
pedagogiska roll och utveckling. SBC B och E har formulerade och antagna uppdrag 
som även innehåller handlingsplaner och målbeskrivning. Daniella anför några mål 
antagna i fullmäktige som innehåller utvecklingsinsatser. Cilla tar upp att det håller på 
att formulera en målbeskrivning för SBC C. Anna talar om två planer som är på gång.  
 

Alla bibliotekarier som intervjuats talar om utveckling som något de skulle vilja syssla 
mer med. Cilla på SBC C säger spontant att allt de sysslar med handlar om 
skolbiblioteksutveckling, medan Anna på SBC A inte anser att de har ”hängt med”, 
eftersom hon inte tycker att SBC A har någon verksamhet som kan tolkas som 
skolbiblioteksutveckling. Alla anger ändå olika områden som de prioriterar och arbetar 
extra med att utveckla. Anna menar att SBC A främst arbetar för att utveckla läsningen 
genom den plan som håller på att utarbetas. Planens syfte är att alla elever inom 
kommunen ska få samma möjligheter till bokprat, författarbesök och 
biblioteksvisningar etc. Brita och Daniella redogör båda för arbetet som utgår från den 
plan som finns med ett kommungemensamt bibliotekssystem där alla skolbibliotek ska 
finnas med. Vid genomgången av skolbiblioteket som båda bibliotekarierna genomför 
vid implementeringarna, görs t ex bibliotekets roll vad gäller IT och 
informationssökning tydligare. Cilla anser att SBC C arbetar mycket för att lärandet 
måste sättas i fokus för skolbiblioteken och att samarbetet mellan pedagoger och 
bibliotekarier bör utvecklas. Även Erika är inne på dessa tankegångar när hon berättar 
om SBC E:s arbete med att utarbeta nya samarbetsformer mellan lärarna och 
skolbiblioteket och försöka påverka förhållningssättet till lärande för både pedagoger 
och bibliotekarier.  
 
6.1.7 Skolbibliotekscentralerna sett ur uppdragsgivarnas perspektiv 
När det gäller den första nivån som har formulerats delvis utifrån Kühnes tolkning av 
Loertschers teorier om skolledarnas taxonomi visar en analys att alla de undersökta 
skolbibliotekscentralerna passar in på denna, dvs. alla arbetar på ett eller annat sätt med 
en mediabank och lånehantering. Alla fem skolbibliotekscentralerna befinner sig även 
på nivå två genom att de är synliga för målgruppen och efterfrågas som materialresurs. 
Servicen de kan ge genom exempelvis hopplockande av material vid behov bidrar till 
detta. Även om SBC E inte har denna service erbjuder de annan service t ex i form av 
ett mycket större antal fasta temalådor än övriga och deras service genom strömmande 
media. Det är dock tveksamt om SBC A har lämpliga resurser när det gäller personal. 
Att det endast är en person som arbetar 25% av sin tjänst med denna verksamhet verkar 
vara otillräckligt.  
 

Enligt Erikas beskrivning av SBC E uppfyller den de flesta kriterierna som anges för 
nivå tre, dvs skolbibliotekscentralen har en samordnande funktion samt ger möjlighet 
till fortbildning och uppdragsgivaren styr verksamheten; följer upp och inkluderar den i 
sin planering för verksamhetsområdet. De tre övriga skolbibliotekscentralerna når inte 
den tredje nivån fullständigt enligt vad bibliotekarierna berättar, även om centralerna 
har en samordnande funktion och arbetar med fortbildning. SBC B har genom att de har 
ett formulerat uppdrag med styrning från sin uppdragsgivare kommit längst medan SBC 
C och D har olika problem med styrning och uppföljning. Enligt Annas beskrivning av 
SBC A uppfyller den inte kriterierna för denna nivå. 
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När det gäller nivå fyra, som innebär delaktighet i de lokala skolbibliotekens utveckling, 
att driva skolbiblioteksfrågor centralt i kommunen samt deltagande i utvärdering och 
utveckling av skolbiblioteksarbetet inom kommunen t ex genom biblioteksplanen, är 
Erikas beskrivning av att SBC E är och har varit representerad vid den kommunala 
biblioteksplanens utformande avgörande. Även hennes beskrivning av övrigt arbete och 
representation inom kommunen ger en bild av att SBC E till stor del uppfyller 
kriterierna i nivå 4. Den svagaste delen kanske kan sägas vara att de har svårigheter att 
driva skolbiblioteksfrågor i kommunen pga. dels sin egen organisationsstruktur men 
också organisationen i kommunen med en uppdragsgivare som bara har delar av skolan 
som sitt ansvarsområde. Även SBC C vittnar om att de bidragit till utveckling genom att 
de exempelvis har drivit och fått igenom ett beslut på att alla grundskolor med 
högstadium ska ha fackutbildade bibliotekarier anställda på heltid. För övrigt har alla 
skolbiblioteks-centralerna utom A bidragit i smått och stort till skolbiblioteksutveckling, 
så analysen visar att de emellanåt befinner sig på nivå fyra men behöver utveckla eller 
vara med om att utveckla planer som innehåller mål, genomförande och utvärdering för 
att kunna sägas befinna sig på denna nivå. 
 
6. 2 SWOT-analys 
I en SWOT-analys identifieras faktorer under de fyra rubrikerna strengths-styrkor, 
weaknesses-svagheter, opportunities-möjligheter och threats-hot och oftast presenteras 
de i form av en matris som nedan.90 Inom parentes anges begynnelsebokstaven för den 
bibliotekarie som tagit upp faktorn.  
 

STRENGTHS 
(A) (D) - samordning 
(A) (E) - gemensamt bibliotekssystem 
(B)  - att vara en inspirationskälla  
(B) (C) - hjälpa skolbibliotek med fokus 
(C) (E) - personal med kompetens  
(D) (E) - nätverk lokalt och regionalt 
(D) - verka på olika nivåer 

WEAKNESSES 
(A)(B)(D)- för lite tid och resurser för     
    utveckling 
(C) - ingen målbeskrivning 
(D) - legitimiteten 
(E) - förutfattade meningar inom org. 
(E) - organisationen med många    
    enheter 

OPPORTUNITIES 
(A) (B) - politiska beslut t.ex. bemanning 
(B) - huvudman skolsektor 
(C) - önskemål från politikerna 
(D) - biblioteksplanen 
(D) (E) - arbetet inför skrivning av     
    biblioteksplan 
(D) - ekonomisk utveckling i kommun 
(D) - ökat samarbete 
(E) - ändrat förhållningssätt till lärande 
    från pedagoger och bibliotekarier

THREATS 
(A) - ekonomin 
(A) - engagerade personer försvinner 
(A) - verksamheten tas för given 
(A) (E) - organisationen i kommunen 
(B) - politiska beslut t ex resurser 
(B) (C) (D) – resurser på skolorna 
(D) - legitimiteten 
(E) - fördomar / förutfattade meningar 
(E) - långa beslutsvägar / begränsade 
   beslutsmöjligheter 

 
De faktorer som bibliotekarierna väljer att ange som skolbibliotekscentralernas största 
styrka varierar i inriktning och innehåll. Faktorerna som anges handlar om den egna 

                                                 
90 Helinsky 2006, s.33  
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organisationen, verksamheten och deras prioriteringar. I SWOT-analysen tycker jag mig 
kunna se att alla de faktorer bibliotekarierna tar upp som skolbibliotekscentralernas 
största styrka anknyter till de olika funktionerna som formulerats utifrån Loertscher. 
Den mediekompletterande funktionen finns dock inte uttalad. Det visar att 
bibliotekarierna inte värderar den delen av verksamheten så högt. Anna på SBC A talar 
visserligen om låne- och mediesamordningen men detta tolkar jag som samordnings- 
eller servicefunktion. Även andra faktorer som t ex bibliotekssystemen kan tolkas 
tillhöra servicefunktionen. De stödjande, pedagogiska och utvecklande funktionerna 
finns också representerade när bibliotekarierna på skolbibliotekscentralerna fungerar 
som inspiration och hjälp med fokus. Slutligen återfinns också den samordnande 
funktionen genom nätverken och att bibliotekarierna verkar på olika nivåer.  
 
De största hindren eller svårigheter som finns är brist på resurser, både hos 
skolbibliotekscentralerna och hos skolorna. Att organisation och mål också påverkar hur 
de arbetar blir tydligt när faktorer för svagheter listas. Enligt SWOT-analysens teori är 
dessa faktorer påverkansbara och ska ses som möjligheter för vidare utveckling av 
verksamheten.  
 
De yttre faktorer som bibliotekarierna ser som kan påverka verksamheten och 
möjligheter för utveckling av verksamheten är många. När det gäller möjligheter är det 
tydligt att de känner sig beroende av politiska beslut. Det gäller dels beslut kring 
ekonomi och resurser men också målinriktning och andra önskemål om 
verksamhetsinnehåll som kan komma genom exempelvis uppdrag och biblioteksplaner.  
 
Samma eller liknande faktorer som angetts som möjligheter återkommer som hot. Detta 
gäller exempelvis ekonomi och resurser men också organisationen inom kommunen t ex 
när det gäller vilken sektor en SBC tillhör. Flera av bibliotekarierna anser alltså att 
organisationsmodellen spelar stor roll och att den ibland kan vara både en svaghet 
och/eller ett hinder eller hot mot utvecklingen av verksamheten. En annan problembild 
som tas upp är att en väl fungerande verksamhet kan bli ”osynlig” när nyckelpersoner 
som varit engagerade försvinner. Det vittnar om att skolbibliotekscentraler hela tiden 
måste arbeta med att vara synliga och visa vad de gör för att få finnas och behålla sin 
organisation. Ett ”recept” som en skolbibliotekscentral nämner är att alltid involvera 
skolledarna i allt de gör för att rättfärdiga skolbibliotekscentralernas existens samt att 
marknadsföra verksamheten.   
 
6.3 Utveckling av skolbibliotekens pedagogiska roll 
Louise Limbergs har tagit upp biblioteket som läromedel91 som ett tema i sin 
kunskapsöversikt Skolbibliotekets pedagogiska roll. Flera av bibliotekarierna talar om 
vikten av att synliggöra och utveckla skolbibliotekens roll i det dagliga skolarbetet 
genom t ex mer faktaboksanvändning. Britta på SBC B berättar att hon ofta försöker 
göra skolbiblioteksansvariga uppmärksamma vid inköp och ge förslag hur de kan 
arbeta. Hon ser ofta att skönlitteraturen blir dominerande och försöker få fler att köpa in 
facklitteratur och hon tipsar också om hur de kan arbeta mer med dessa i 
undervisningen. Även Daniella på SBC D brukar passa på att tala om dessa frågor när 
det nya bibliotekssystemet ska implementeras på skolbiblioteken. Då inbegrips hela 
skolan genom diskussioner med skolbibliotekscentralen som rådgivare i hur de kan 
arbeta.   
                                                 
91 Limberg 2002, s.30-36 
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Informationssökning och hantering av IKT är något som alla skolbibliotekscentraler 
arbetar med, enligt respondenternas berättelser. Den kompetensen finns enligt Limberg 
oftast bland bibliotekarier genom att de varit vana med databassökning osv.92 En stor 
del av skolbibliotekscentralernas verksamhet de senaste åren har handlat om 
informationssökning och hantering av databaser enligt respondenterna. De lokala 
nätverksträffarna inom SBC C ägnas ofta åt utbildning utifrån en sökguide el. dyl. enligt 
Cilla. Britta på SBC B beskriver också att de anordnar kurser för pedagoger om 
informationssökning och användande av de kommungemensamma databaserna. Alla 
fem kommuner har på ett eller annat sätt några kommungemensamma databaser, dvs. 
databaser som kommunen har avtal med och som kan användas av olika verksamheter 
såsom skolorna och biblioteken. Respondenterna på både SBC B och D arbetar med att 
implementera ett gemensamt bibliotekssystem för alla skolor och i detta arbete blir det 
naturligt att teknik och datakommunikation blir aktuella frågor. ”Datoriseringen är ett 
sätt att lyfta verksamheten”, menar t ex Britta på SBC B. Kommunerna där SBC C och 
SBC E verkar i har antagit och arbetar utifrån ett IKT-projektet, som vill öka 
skolpersonals användande av olika media. Beslutet innebär i den ena kommunen att alla 
som arbetar inom skolan ska ha uppnått minst nivå ett inom en angiven tidsram. 
Pedagoger ska ha uppnått nivå tre93 inom samma tidsram. Skolbibliotekscentralen har 
engagerat sig i detta genom att anordna både kurser och workshops om detta, berättar en 
respondent. 
 
Att skolbiblioteket ska vara en naturlig del av elevernas lärande och därför är eleverna 
den egentliga målgruppen uttrycker alla respondenterna fast i olika sammanhang under 
intervjuerna. Limbergs kunskapsöversikt uttrycker också att skolbiblioteken måste 
fokusera på elevernas lärande.94 Jag får intrycket under intervjuerna att undersökande 
och elevaktiva arbetssätt verkar vara en självklarhet att sträva efter enligt alla fem 
respondenter. Hur bibliotekarierna på de olika skolbibliotekscentralerna arbetar med 
dessa frågor varierar dock mycket. Britta och Daniella för fram även denna fråga som 
något de brukar ta upp vid genomgångarna av skolbiblioteken i samband med 
implementeringen av de nya bibliotekssystemen. De diskuterar då arbetssättet på skolan 
och hur skolbiblioteket ev. kan spela en pedagogisk roll i elevernas lärande. Cilla på 
SBC C lyfter fram samarbetet mellan pedagoger och bibliotekarier som ett viktigt 
område att prioritera för att skolbiblioteken ska bli en naturlig del i elevernas lärande. 
Även Erika på SBC E talar om att målgruppen delvis bör förändras; lärarna, men också 
skolledarna som pedagogiska ledare, måste prioriteras mer så att de också ser 
möjligheterna som öppnas genom skolbiblioteken.  
 
Bibliotek ses av många som enbart en litteraturförmedlande institution och många har 
även denna mening om skolbiblioteket. Det forskas inte så mycket om skolbibliotekets 
roll vid läsutveckling, enligt Limberg95. De projekt som myndigheten för skolutveckling 
eller andra initierar handlar ofta om lärande genom skolbibliotek (t ex SMILE) eller 
informationssökning och källhantering (Kolla Källan, Helvetesgapet mfl.). Inte någon 
av de undersökta skolbibliotekscentralerna i denna undersökning arbetar med att 
utveckla litteraturpedagogik eller att skolbiblioteken ska utveckla sin roll när det gäller 
läsning och läskompetens om man utgår från intervjuerna med bibliotekarierna. 
Traditionella aktiviteter såsom bokprat nämns dock. De kan vara riktade till de 
                                                 
92 Limberg 2002, s.38 
93 Nivå 3 innebär bl.a. att kunna producera ett bildspel samt spela in och arbeta med ljud- och bildfiler samt redigera film mm. 
94 Limberg 2002, s.43 
95 Limberg 2002, s.53 
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skolbibliotekarier/ lärarbibliotekarier och/eller lärare som arbetar med skolbiblioteken 
genom att centralerna organiserar sk. litteraturgenomgångar. Exempel på bokprat för 
elever (SBC A) och för föräldrar (SBC C) finns också. Två läsprojekt har också nämnts 
hos SBC C och SBC E. Flera av skolbibliotekscentralerna arbetar också med 
författarbesök vilket naturligtvis också kan ses som en verksamhet som ingår i att lyfta 
fram läsning och litteratur. Den uppfattning jag fick under intervjuerna är ändå att denna 
del, framförallt när det gäller frågor kring hur man väcker läslust(t ex bokprat och 
boksamtal), tar bibliotekarierna för givet att skolbiblioteken ägnar sig åt. Daniella på 
SBC D är den enda som tar upp att hon tycker att det är ett problem att dessa frågor inte 
prioriteras lika mycket längre. Hon menar bl.a. att utbildningen för bibliotekarier är en 
av förklaringarna till denna utveckling. Under utbildningen fokuseras så mycket på 
information att den litteraturförmedlande rollen enligt henne kommer i skymundan och 
därför arbetar SBC D aktivt med detta. Ett samarbete med högskola och universitet om 
medialäsning har inletts. SBC D anordnade också nyligen en studiedag om läsningens 
betydelse ”för att återta frågan om läsning som en stor del av skolbibliotekens uppdrag”. 
Arbetet med och samarbetet kring den kommunala litteraturfestivalen som Daniella 
berättar att SBC D deltar i är ytterligare ett tecken på detta. 
 
När det gäller betydelsen av skolbibliotekens utformning av rum är detta en fråga som 
respondenterna endast marginellt berör. Det är inget som de medvetet arbetar med för 
att utveckla eller göra skolbiblioteken uppmärksamma på, men de rådfrågas ibland. 
Erika på SBC E ger exempel på att hon just nu är med när en ny skola ska byggas. 
Planering av lokaler innehållande skolbibliotek är då aktuellt. Centralen rådfrågas om 
utformning och inredning och då kan diskussioner sättas igång om funktion och vilket 
arbetssätt de ska ha på skolan, berättar Erika. Detta är också en fråga som ingår när de 
arbetar med skolbibliotekets pedagogiska roll på en skola, menar t ex Daniella. Frågor 
som berör placering av bestånd och inredning diskuteras när SBC B och SBC D gör sina 
implementeringar av bibliotekssystem och då har genomgångar av skolbiblioteket och 
dess pedagogiska roll på skolan. 
 

Sammanfattningsvis visar analysen att det främst är inom områdena Biblioteken och 
IKT samt Bibliotek och lärande som skolbibliotekscentralerna är aktiva. Det före-
kommer några läsprojekt och olika läsfrämjande insatser men eftersom skolbiblioteks-
centralerna enligt respondenterna inte arbetar med litteraturpedagogik i någon större 
omfattning eller att utveckla skolbibliotekens roll vid läsning tycker jag att analysen 
visar att det finns mycket mer att göra inom området Bibliotekets roll vid läsning och 
litteratur. När det gäller områdena Biblioteket som läromedel och Bibliotekrummets 
pedagogiska roll visar analysen att inte någon av skolbibliotekscentralerna arbetar på ett 
planerat och strukturerat sätt med dessa frågor även om aktiviteter inom dessa områden 
förekommer sporadiskt eller i samband med annan verksamhet. 
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7. Diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt diskuterar jag utifrån frågeställningarna vad som framkommit i intervjuer 
och litteratur och vilka slutsatser jag har dragit genom analyserna. 
 

7. 1 Hur beskriver bibliotekarierna skolbibliotekscentralernas 
verksamhet och funktion? 
Alla fem företrädare/bibliotekarier anger att deras grundverksamhet är kompletterande 
medieförsörjning till skolorna. Bilden av en bokpool/mediabank som en bas för 
skolbibliotekscentralers verksamhet kan även ses i tidigare studier och artiklar om 
skolbibliotekscentraler. När t ex en skolbibliotekscentral får priset som årets 
skolbibliotek är det en mediekompletterande verksamhet, Karlavagnen - ett mobilt 
skolbibliotek som är obemannat, som uppmärksammas.96 Men denna del av 
verksamheten ifrågasätts också både av respondenter och i litteraturen. Respondenterna 
efterlyser mer tid att arbeta med andra frågor t ex fortbildning och utveckling. Erika på 
SBC E t.ex. arbetar för att hantering av media ska bli en mindre del av deras 
verksamhet. I Kulturrådets utredning av skolbiblioteken från 1999 anses 
skolbibliotekscentralernas mediehantering ha svårt att hävda sig jämfört med 
konsultation och utbildning.97 Samtidigt kan jag konstatera att kompletterande 
mediaförsörjning är den del av verksamheten som ofta tas för given, men om den tas 
bort skulle skolorna reagera kraftigt enligt både respondenter och artiklar.98 En bokpool 
kan förutom den medieförsörjande funktionen också i vissa sammanhang anses ha en 
service, stödjande och samordnande funktion. 
 

I en del av de undersökta kommunerna finns andra organisationer med samma 
målgrupper och delvis samma innehåll. Jag syftar på AV-centraler som har film, tv-
program och liknande media men även ibland böcker i sin ”mediabank”. Ett djupare 
samarbete och kanske t.o.m. ett samgående är aktuellt och önskvärt enligt några av 
respondenterna. Enligt kulturrådets utredning av skolbibliotek har diskussioner initierats 
av svenska kommunförbundet om ökat samarbete mellan skolbibliotekscentralerna och 
AV-centralerna i kommunerna.99 Att som i SBC E samla olika verksamheter till en 
pedagogisk central verkar medföra en hel del fördelar och kanske kan det öppna 
möjligheter att frigöra tid och resurser till andra funktioner vilket alla de övriga 
respondenterna efterfrågade. 
 

Enligt vad som framkommer i litteraturen startas inte nya skolbibliotekscentraler med 
fokus på att vara mediekompletterande för skolorna. Istället finns andra exempel på 
kommunala satsningar som t.ex Skolbiblioteksforum i Växjö. 100 Där ligger fokus på 
utveckling av skolbiblioteken. Även bibliotekssamordnare i vissa kommuner börjar bli 
vanligare. De arbetar stödjande på ett annat sätt än traditionella skolbiblioteks-
centraler101 och blir inte bundna av all fysisk hantering av böcker som en bokpool ofta 
innebär. Detta är kanske alternativa vägar att gå i en del kommuner. 
 

Den stödjande funktionen är den funktion som finns minst representerad i Loertschers 
teorier men som blir allt viktigare för skolbibliotekscentraler om bemanningen ökar 

                                                 
96 Persson 2004 s.44-45 
97 Kulturrådet 1999, s.55 
98 Se t ex Blomberg (1991) Släng inte ut barnet med badvattnet eller Östlin (1991) Läromedelscentraler kan vara guldgruvor 
99 Kulturrådet 1999, s.56 
100 Stribe 2007, s.7 
101Edwardsson & Lindström 1997, s.85 
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genom att skolorna anställer fackutbildad personal. En stor del av konceptet med en 
skolbibliotekscentral är att de ska vara ett stöd till skolbiblioteken enligt 
respondenterna. Stödet kan yttra sig på olika sätt men under den stödjande funktionen 
har jag angett det riktade stödet som finns för att möta skolornas behov av resurser. I 
utredningen av skolbiblioteken från Kulturrådet benämns detta stöd som konsultation.102 
Även det stöd som företrädelsevis riktas mot den personal som arbetar med 
skolbiblioteksfrågor t.ex. i form av nätverk har jag tagit med i denna funktion. Flera av 
respondenterna nämner också de regionala och nationella nätverkens betydelse för dem 
i deras roll som skolbiblioteksföreträdare inom kommunerna samt för deras arbete med 
att utveckla skolbibliotekscentralernas verksamhet både lokalt, centralt och nationellt. 
En annan stödform är de projekt som administreras och leds av 
skolbibliotekscentralerna och som syftar till utveckling av skolbiblioteken.  
 

Förr var det även vanligt enligt tidigare studier och artiklar att skolbibliotekscentralerna 
tog ansvar för och hade en central inköpsfunktion.103 Denna service- eller 
samordningsfunktion finns inte kvar i renodlad form hos någon de fem 
skolbibliotekscentralerna i denna studie. Det finns exempel på att några av 
respondenterna har hand om budget för centrala bidrag till böcker att fördela, samt 
ibland tar emot inköpta böcker och lägger in dem i bibliotekssystemet. Anna på SBC A 
liksom Cilla på SBC C, som sysslar med detta, säger sig sträva efter att detta ska kunna 
skötas ute på skolorna. Även detta kan ses som ett steg i utvecklingen mot att 
bibliotekarierna mer vill fokusera på utveckling av skolbiblioteken än den fysiska 
hanteringen av media. 
 

Respondenternas beskrivning av skolbibliotekscentralernas pedagogiska verksamhet är 
mycket varierad. Alla skolbibliotekscentraler har en pedagogisk funktion inom sin 
kommun men den är riktad mot olika målgrupper och med olika innehåll. Det är främst 
resurser hos skolbibliotekscentralen som avgör omfattning, men även hur det ser ut på 
skolorna med t ex fackutbildade bibliotekarier. Om förutsättningarna jämförs för SBC B 
och SBC D blir det mycket tydligt. På skolbiblioteken inom skolbibliotekscentral B:s 
kommun finns endast en utbildad bibliotekarie medan på skolbiblioteken i skol-
bibliotekscentral D:s kommun är 2/3 utbildade bibliotekarier. Det finns motsvarande 
fyra tjänster på SBC D medan SBC B har en och en halv tjänst. Båda skolbiblioteks-
centralerna arbetar med implementering av ett nytt bibliotekssystem. På SBC B finns 
enligt Britta inte utrymme att göra något annat, medan Daniella på SBC D säger sig 
kunna ha även annan pedagogisk verksamhet. Flera av bibliotekarierna anger att de 
genom skolbibliotekscentralerna arbetar med eller har arbetat för att öka bemanningen 
på skolbiblioteken bl.a. eftersom det är en avgörande faktor för att kunna utveckla och 
genomföra mer pedagogisk verksamhet.  
 

Det är tydligt att de har prioriterat och lagt tonvikten på informationssökning och 
informationskompetens i förhållande till läsutveckling och läskompetens de senaste åren 
på flera skolbibliotekscentraler. När fler och fler skolor lägger resurser på att anställa 
skolbibliotekarier, och dessa är unga och utan erfarenhet av litteraturpedagogik men 
med gedigen informationskompetens, då är det lätt att läsning och litteratur hamnar mer 
i skymundan. Jag tror att den lässtimulerande delen tas för given av företrädare för 
skolbibliotekscentraler eftersom skolbibliotek traditionellt sett har stått för 
litteraturförmedling och många tror att detta fungerar automatiskt. Det är viktigt för 

                                                 
102 Kulturrådet 1999, s.56 
103 Se t ex Blomberg (1991) Släng inte ut barnet med badvattnet, Fakta om AV- och läromedelscentraler i Sverige. (1987) eller 
Janlert 1993, Har skolbibliotekscentralen någon framtid? 
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skolbibliotekscentralerna att uppmärksamma sådana här frågor i sin verksamhet. 
Samtidigt måste arbetet kring IKT och informationshantering utvecklas. Risken är 
annars att arbetet stannar vid hantering och användande av medier, både fysiska och 
virtuella och arbetet med att utveckla hur man går vidare med informationen som fåtts 
fram från och via medierna inte utvecklas.  
 

Att inom en kommun ha ett gemensamt bibliotekssystem som även inbegriper 
skolbiblioteken verkar vara en utveckling som är på gång, i alla fall i de kommuner där 
det finns skolbibliotekscentraler. Detta kan ses som ett utryck för att få till stånd en 
gemensam syn på kommunens samlade mediabestånd som anges både i Kühnes 
avhandling och av Daniella på SBC D som en viktig förutsättning för att kunna utveckla 
andra delar av en skolbibliotekscentrals verksamhet.104  I två kommuner som redan har 
ett gemensamt bibliotekssystem anger bibliotekarierna på skolbibliotekscentralerna 
(SBC A och SBC E) detta som en styrka. Skolbibliotekscentralerna får då en 
samordnande funktion för denna. Det finns förstås olika lösningar på integrering. Det 
skiljer sig om skolbiblioteken och skolbibliotekscentralens bestånd ingår i samma 
katalog som folkbiblioteken och/eller andra verksamheter. Ibland kan biblioteks-
systemen bestå av s.k. ”systerkataloger”. Under implementeringen av ett nytt 
gemensamt bibliotekssystem finns tillfällen för en skolbibliotekscentral att verkligen gå 
in i en skolas verksamhet och påverka. Detta vittnar flera av respondenterna om. Vid 
genomgångar av skolbiblioteken lyfts ofta frågan om skolbibliotekets pedagogiska roll 
och funktion. Samtidigt kan råd ges om bestånd, inredning och verksamhet. Faran att 
det skulle bildas en klyfta mellan katalog och bestånd som lyfts fram i Kulturrådets 
utredning om skolbiblioteken105 har jag inte sett några exempel på under intervjuerna. 
 

Flera av respondenterna hävdar att de fungerar som kanaler och samarbetspartners när 
det gäller utbildning och fortbildning i samarbete med högskolor, myndigheter eller 
andra utbildningsorganisationer. Denna form av samarbete och samordning är väsentlig 
och en respondent uttrycker det t.o.m. så att de kommuner som inte har en 
skolbibliotekscentral eller en motsvarande samordningsfunktion inte får dessa 
möjligheter till utveckling.  
 

7.2 Vilka hinder och möjligheter ser bibliotekarierna för att 
bedriva verksamheten? 
Att nästan alla funktionerna finns representerade som faktorer när bibliotekarierna anger 
skolbibliotekscentralers styrka tycker jag visar på den verksamhetsbredd som en 
skolbibliotekscentral kan ha. Erika på SBC E är en av bibliotekarierna som säger att en 
styrka är personalen med sin kompetens. Detta tolkar jag som ett uttryck för den större 
organisationen som SBC E har och det visar också på att de ser verksamhetens 
utvecklingspotential. När organisationen blir större och fokus ligger på hela skolans 
pedagogiska utveckling, är det mycket viktigt med tilliten till att personalen bevakar och 
arbetar med de olika områden som ska finnas med. På detta sätt blir risken mindre att 
skolbiblioteksfrågorna ”försvinner” och en helhetssyn där skolbiblioteket blir ett 
verktyg för skolutveckling utvecklas. 
 
De olika exemplen på hur centralerna är organiserade under skol- eller kultursektorn 
och som fristående enhet eller ingående i en större organisation har stor betydelse. 
Genom denna studie kan inte någon slutsats dras om vilken organisationsform som är 
                                                 
104 Kühne 1993,, s.84 
105 Kulturrådet 1999, s.56 
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att föredra. Jag kan dock konstatera att alla respondenter förordar skolförvaltningar som 
huvudmän. SBC D är den enda skolbibliotekscentralen som ligger endast inom en 
kulturförvaltning och Daniella påpekar just problemen med legitimiteten. Även Britta 
på SBC B som bytt huvudman från kultursektorn till skolsektorn antyder att satsningen 
på ett nytt bibliotekssystem inte hade varit möjlig om inte skolorna hade sett det som sitt 
ansvarsområde. De övriga antyder under intervjuerna att de har ”lättare” med samarbete 
med skolledning eftersom de tillhör ”samma organisation”.  
 

Jag blev förvånad över att ingen av respondenterna verkar lägga så stor vikt vid om 
skolbibliotekscentralen nämns i de lokala skolplanerna trots att alla menar att det är 
inom skolsektorn de bör finnas. Flera nämner vikten av att skrivningar om skolbibliotek 
finns med i skolplanerna. Alla verkar mycket inriktade på biblioteksplanen och vad den 
innehåller. Att arbetet inför denna är eller kan vara en möjlighet för skolbiblioteks-
centralerna är tydligt. Men många bibliotekarier ser uppenbarligen fortfarande sin 
naturliga tillhörighet inom bibliotekssektorn genom att de lägger större vikt vid 
biblioteksplanen än skolplanen samtidigt som de flesta verkar anse att skolsektorn bör 
vara huvudman för skolbiblioteksverksamheten.  
 

SWOT-analysen visar tydligt att bibliotekarierna känner sig beroende av politiska 
beslut. Möjligheter som bibliotekarierna nämner ligger mycket nära de hot eller hinder 
som nämns. Det är politiska beslut om ekonomi och resurser men även målinriktning 
och verksamhetsinnehåll som dominerar. 
 

Den största av skolbibliotekscentralerna SCB E ingår i en större pedagogisk 
organisation och det kan som jag konstaterat tidigare, både betyda fördelar t ex när det 
gäller resurser och kompetens, men också nackdelar eller vara en svaghet om ”de rena” 
skolbiblioteksfrågorna försvinner. En annan risk jag kan se i en sådan organisation är att 
”skolans kultur” och synsätt tar över på bekostnad av biblioteksvärldens lite mindre 
nyttoinriktade syn på läsning och informationshantering som Limberg benämner som 
bibliotekariers och lärares olika hållningar och strategier.106 
 

De faktorer som enligt SWOT-analysen utgör hot bekräftar bilden i kulturrådets 
utredning om möjliga orsaker till de nedläggningar av skolbibliotekscentraler som 
gjorts.107 De tre orsakerna var ekonomi och resurser men också organisationen inom 
kommunen samt problembilden att en väl fungerande verksamhet kan bli ”osynlig” när 
nyckelpersoner som varit engagerade försvinner  
 

Sammantaget visar intervjuer och analyser att ett ändrat förhållningssätt till lärande kan 
vara en faktor som skulle kunna påverka verksamheten mycket. Den pedagogiska 
diskussionen kring skolbibliotekets roll och funktion när det gäller lärande är avgörande 
för både skolbibliotekscentralers verksamhet och inte minst utvecklingen av skol-
biblioteken som en naturlig del av skolans vardagliga verksamhet. Limberg anser att 
utvecklingen från en traditionell syn på lärande till mer elevaktiva arbetssätt kan lyfta 
skolbibliotekens roll och då är bl.a. lärarnas syn på lärande och kunskap avgörande.108 
Läroplaner och kursplaner är väsentliga här. Alla fem respondenter nämner någon gång 
under respektive intervju detta som en viktig faktor och att de försöker få med detta i 
skolbibliotekscentralernas verksamhet och arbete. 
 

                                                 
106 Limberg 2002, s.68 
107 Kulturrådet. 1999, s..55-56 
108 Limberg 2002, s.46 
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7.3 Upplever bibliotekarierna att skolbibliotekscentralerna 
bidrar till skolbiblioteksutveckling och i så fall på vilket sätt? 
Alla bibliotekarier ger under intervjuernas gång intryck av att vara mycket engagerade 
av skolbiblioteksutveckling. De återkommer hela tiden till vad de skulle kunna göra och 
hur de skulle kunna utveckla verksamheten. Engagemanget i skolbiblioteksfrågor på 
olika nivåer är stort. Att skolbibliotekscentraler är viktiga för skolbiblioteksutveckling 
är alla fem ense om men samtidigt poängterar flera att inriktningen av verksamheten är 
avgörande. Det är mycket viktigt att arbeta medvetet med skolbiblioteksutveckling och 
inte fastna i det som ursprungligen var centralernas kärnverksamhet, kompletterande 
medieförsörjning och service till skolorna. Dessa funktioner kan både enligt litteratur 
och en respondent tolkas stå i ett slags motsatsförhållande. I Jenny Perssons uppsats om 
grundskolans användande av bl.a. skolbibliotekscentral tas risken upp att utvecklingen 
av det egna skolbiblioteket kan skjutas upp om skolorna har tillgång till en bokpool.109 
Om det finns en väl utvecklad bokpool med service till pedagogerna är behovet inte så 
stort att utveckla ett eget skolbibliotek för en skola. Som Britta på SBC B också antyder 
behövs kanske inte en skolbibliotekscentral om den bara har en medieförsörjande 
funktion om skolbiblioteken är fullt utbyggda. Samtidigt har i denna studie visats 
exempel på att det är just den här delen av skolbibliotekscentralernas verksamhet som 
syns och som t.ex. skolor värdesätter. Det är konkret och lättare att värdesätta fysiska 
medier än t ex samordning och stöd. Detta framkommer tydligt i flera artiklar110 genom 
att t ex skolor är mer benägna att betala för mediaresurser och den ”lärarinriktade” 
delen.   
 

Den slutsats som Limberg drar i sin kunskapsöversikt att ”frågor om utbildning och 
kompetensutveckling måste stå högt på en dagordning som syftar till att utveckla 
skolbibliotekets pedagogiska roll”111 kan tydligt ses även i skolbibliotekscentralernas 
verksamhet när det gäller skolbiblioteksutveckling. Det är frågor kring IKT och lärande 
genom skolbibliotek som är fokus i skolbibliotekscentralernas verksamhet och 
utvecklingsinsatser. 
 
Utvecklingen av skolbiblioteken sker av och genom den personal som arbetar på 
centralerna oftast via lärar- och skolbibliotekarierna. Den pedagogiska verksamheten 
som riktar sig till bibliotekarier syftar ofta till skolbiblioteksutveckling dvs. att de lokala 
skolbiblioteken ska bli stärkta, och utveckla och utvecklas i sin pedagogiska roll på 
skolorna. Men målgruppen för verksamheten är direkt avgörande för om det handlar om 
skolbiblioteksutveckling eller skolutveckling (dvs. utveckling inom pedagogiska frågor 
utan att eventuella skolbibliotek är involverade).  
 

När det gäller utbildning eller fortbildning som riktar sig till lärare/pedagoger ligger inte 
fokus alltid på att utveckla skolbiblioteken utan det handlar ofta om ”skolutveckling” 
Det kan vara kurser och utbildning inom pedagogiska ämnen t.ex. frågor om arbetssätt 
(tekniska hjälpmedel) eller syn på läsning och lärande mm. En ev. skolutveckling sker 
då utan hänsyn till om det finns skolbibliotek på skolorna eller inte. Detta kan också ses 
som att skolbibliotekscentralen får funktionen av att vara en ”pedagogisk” central med 
direkt fokus på skolutveckling, inte nödvändigtvis via ett skolbibliotek. Detta är kanske 
är en möjlig utvecklingsväg för vissa skolbibliotekscentraler.  
 
                                                 
109 Persson 1997, s.34 
110 T ex Janlert 1993, Har skolbibliotekscentralen någon framtid? 
111 Limberg 2002, s. 79 
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Denna studie visar också på exempel att en skolbibliotekscentral kan få fungera som ett 
skolbibliotek eftersom det inte finns utvecklade skolbibliotek på skolorna inom 
kommunen. Detta blir tydligt när skolbibliotekscentralerna har verksamhet som riktar 
sig direkt till elever och föräldrar. Då är det utveckling av läsning eller lärande som står 
i fokus och inte skolbiblioteksutveckling. Detta gäller även författarbesök, tycker jag. 
 

Den väg som Skolbiblioteksforum i Växjö tagit genom att satsa sina resurser på att 
anställa skolbibliotekarier som arbetar den mesta tiden på skolbiblioteken med fokus på 
just utveckling av skolbiblioteken kan jämföras med den bild av SBC C som Cilla ger. 
SBC C har tidigare haft skolbibliotekarier anställda av skolbibliotekscentralen men nu 
har skolorna tagit över ansvaret. Bibliotekarierna blir då enligt Cilla en mer naturlig del 
av skolan. När skolorna tog över ansvaret ändrades även inriktning och funktion för 
skolbibliotekscentralen och de kunde satsa mer på utveckling och mindre på att vara 
arbetsgivare.  
 

Verksamhet som syftar till utveckling sker ute på skolorna men också på centralerna 
genom utbildning som berörts ovan. Andra exempel på utveckling som denna studie 
visar på är när bibliotekarier från skolbibliotekscentralerna kommer ut till skolorna. Då 
finns chans att gå igenom och arbeta med skolbiblioteket och dess verksamhet. Det är 
ett mycket bra tillfälle att genom rådgivning och utbildning hjälpa till med att utveckla 
skolbiblioteken. I denna studie förekommer denna typ av verksamhet exempelvis när 
bibliotekarierna implementerar ett nytt bibliotekssystem. Bibliotekarierna för SBC B 
och SBC D som tagit upp detta exempel på skolutveckling, menar att det är ett mycket 
bra tillfälle att involvera hela skolan i skolbiblioteksutveckling. Hjälp med gallring, som 
skolbibliotekscentraler enligt en del artiklar och t ex kulturrådets utredning från 1999 
har haft som uppgift finns inte alls representerat bland centralerna i denna studie. Detta 
hade kanske också kunnat vara ett tillfälle, liksom när ett nytt bibliotekssystem 
implementeras, att ha en genomgång av ett skolbiblioteks pedagogiska roll. 
 

Ytterligare exempel på skolbiblioteksutveckling som har exemplifierats är att 
bibliotekarierna på skolbibliotekscentraler ofta arbetar aktivt för att påverka politiker. 
Genom denna påverkan kan de bidra till ökad skolbiblioteksutveckling menar flera av 
bibliotekarierna. Bemanning med fackutbildade bibliotekarier är ett exempel som någon 
har lyckats få igenom och andra kämpar för. Bibliotekarierna tycker att det är viktigt 
med politiska beslut och att skolbibliotek finns nämnda i biblioteks- och/eller 
skolplaner. Detta visar också SWOT-analysen genom att de flesta faktorer som tas upp 
av bibliotekarierna under possibilities och threats kan kopplas till politiska beslut. Att 
arbetet med att utforma en biblioteksplan är en möjlighet att utveckla skolbiblioteken i 
kommunen verkar självklart men svårt att genomföra. Trots att alla bibliotekarier var 
tydliga med att de ofta får representera skolbiblioteksfrågor inom kommunen hade bara 
Erika från SBC E varit med i arbetet att ta fram en biblioteksplan inom sin kommun. I 
fjärde nivån av Loertschers taxonomi om uppdragsgivarna är detta tydligt. (se 6.1.7)  
 

Att skolledarna också är viktiga är pekas ofta ut i litteratur om skolbibliotek.112 Detta 
nämner bibliotekarierna också, men ingen nämner att de satsar eller har satsat specifikt 
på dem för att kunna utveckla skolbiblioteken. 
 
Skolbibliotekscentralerna fungerar ofta också som samarbetspartners och leder eller 
samordnar olika projekt som initierats nationellt eller lokalt i kommunen. Genom att 
dessa representanter deltar i olika grupper eller nätverk kan skolbiblioteksfrågorna 
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utvecklas och synliggöras. Många projekt syftar just till skolbiblioteksutveckling och 
genom att det finns en skolbibliotekscentral i en kommun kan dessa projekt genomföras. 
Att skolbibliotekscentraler fyller en viktig funktion i detta framkommer i både 
intervjuer och i litteraturen.  
 

7.4 Förslag till vidare forskning 
Under arbetet med denna uppsats har några områden framkommit som kan utgöra 
förslag till vidare forskning. 
 

Den utveckling som en del skolbibliotekscentraler är på väg eller har tagit ett steg mot i 
form av sammanslagning av organisationer som t ex AV-central och SBC, kunde vara 
intressant att undersöka. Detta gäller ju också pedagogiska centraler. Hur hävdar sig 
skolbiblioteksfrågorna i dessa organisationer och vilka för- och nackdelar kan finnas 
med dessa organisationsmodeller? 
 

Vidare hade det varit intressant att undersöka vilka konsekvenser det skulle få om 
skolbiblioteksfrågorna organisatoriskt helt hamnar under skolsektorn. Detta gäller både 
nationellt med tillsyn och ansvar och lokalt när det gäller biblioteks- och skolplaner. 
Blir t ex lärande- och nyttoaspekten av läsning tydligare när biblioteksvärlden blir 
mindre inflytelserik och skolvärldens synsätt mer får styra mål och inriktning?  
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8. Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka skolbibliotekscentralers verksamhet 
och vilken funktion de kan ha enligt de ansvariga bibliotekarierna. Förutom skol-
bibliotekscentralers verksamhet och funktion har jag intresserat mig för vilka 
möjligheter och hinder som finns för skolbibliotekscentralers verksamhet och om den 
kan bidra till skolbiblioteksutveckling. 
 

För att utröna detta har jag genomfört intervjuer med bibliotekarier på fem olika 
skolbibliotekscentraler inom ett län. Jag har också sökt litteratur för att se vad som finns 
skrivet om skolbibliotekscentraler och deras utveckling. 
 

Den första teoretiska utgångspunkten har varit Loertschers teorier om olika taxonomier. 
Utifrån bibliotekariens taxonomi har sex funktioner formulerats som analysverktyg; 
medieförsörjningsfunktion, servicefunktion, stödjande funktion, pedagogisk funktion, 
samordnande funktion och utvecklingsfunktion. Verksamheten så som den beskrivits av 
bibliotekarierna har sedan analyserats utifrån dessa funktioner. Grunden för 
verksamheten är oftast kompletterande medieförsörjning och service till skolorna, men 
den stödjande funktionen blir allt viktigare. Den pedagogiska verksamheten och 
funktionen ser mycket olika ut. Inriktningen beror främst på målgrupp. Omfattning 
beror på resurser både hos skolbibliotekscentralerna och ute på skolbiblioteken. Ett 
kommungemensamt bibliotekssystem kan ge skolbibliotekscentraler en samordnande 
funktion och vid implementeringen ges möjligheter till omfattande stöd och utveckling 
av skolbiblioteken. Att samordningsfunktionen är mycket viktig t ex vid projekt och 
utveckling inom kommunerna understryker flera av bibliotekarierna.  
 

För att se på vilka möjligheter och hinder som finns för skolbibliotekscentralers 
verksamhet användes en SWOT-analys. Ovanstående funktioner förutom medie-
försörjningsfunktionen kan också ses som möjligheter för ytterligare utveckling av 
verksamheten. Vilken organisationsform som är bäst kan det inte dras någon slutsats om 
utifrån denna studie, men bibliotekarierna är ense om att de föredrar en skolförvaltning 
som huvudman. Politiska beslut påverkar mycket främst vad gäller resurser men också 
målinriktning och uppdrag anser bibliotekarierna. Arbetet med en biblioteksplan verkar 
också vara en möjlighet att utveckla SBC roll i kommunen. Mycket pekar på, i både 
intervjuer och analys, att skolbiblioteken och därmed även skolbibliotekscentralerna 
skulle kunna utvecklas om synen på lärande förändras. SWOT-analysen visar också att 
synligheten är mycket viktig för verksamhet och utveckling.  
 

Slutligen användes strukturen och teorier om skolbiblioteksutveckling som Louise 
Limberg samlat i sin kunskapsöversikt om Skolbibliotekens pedagogiska roll som 
utgångspunkt för att utröna om och hur skolbibliotekscentraler bidrar till skolbiblioteks-
utveckling. IKT och lärande genom skolbibliotek är de två områden där de undersökta 
skolbibliotekscentralerna tydligt är verksamma. Ett sorts motsatsförhållande verkar 
finnas mellan utveckling av skolbiblioteken och en omfattande medieförsörjande 
funktion eller servicefunktion hos skolbibliotekscentraler. Skolbiblioteksutveckling 
genom utbildning kan ske av och genom personal på SBC och via olika målgrupper 
såsom bibliotekarier/lärare/ skolledare. Även utveckling exempelvis genom besök på 
skolor och arbete med en hel skola på plats och utveckling genom påverkan av politiker 
dvs. utveckling genom politiska beslut, såsom bemanning, har exemplifierats i denna 
uppsats. En skolbibliotekscentral kan fungera som samarbetspartner och leda och 
samordna olika utvecklingsprojekt. Genom olika nätverk och i olika arbetsgrupper kan 
den också synliggöra och utveckla skolbiblioteksfrågor. 
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Bilaga 1 
Intervjumall -Frågor och utgångspunkter för samtal/intervjuer. 
 

Personliga uppgifter respondent: utbildning, hur länge arbetat här mm? 
 
Bakgrundsfakta /statistiska uppgifter: 
Kommunfakta, ansvar och organisation (personal etc), ansvarsområden, antal skolor. 
Hur många med fackutbildad bibliotekarie, materialresurser; mediatyper, antal titlar etc. 
 

Skolbibliotekscentralens historik kort: När och hur bildades SBC:n?  
 

Kan du berätta om SBC:s arbete utifrån dessa utgångspunkter?  
Mediabank/ bokpool. Direkt service. Rådgivning och handledning. 
Fortbildning och undervisning. Samordning. Utveckling.  
ANNAT? 
 

Varför arbetar ni så här? Vad styr innehåll och inriktning av verksamheten? Varför?  
 
Vilka utvecklingsmöjligheter ser du för SBC:s verksamhet?  
Möjligheter / svårigheter / hinder för detta?  
 
Vem anser du att en SBC i första hand är till för? Vilken är den primära målgruppen? 
Finns det andra användare? 
 
På vilket sätt fångar ni upp eller tar tillvara användarnas/målgruppernas önskemål? 
 

Är skolbibliotekscentraler viktiga för att utveckla de lokala skolbibliotekens 
pedagogiska roll?  
På vilket sätt?  
 

Vad har skolbibliotekscentralen gjort för att utveckla skolbibliotekens pedagogiska roll 
inom er kommun?  
 

Finns det andra saker som skolbibliotekscentralen gör som bidrar till 
biblioteksutveckling generellt i er kommun? 
 
Vilken är enligt din mening er största styrka som SBC?  
Vilken är er svaghet-vad behöver ni arbeta mer med? 
 
Finns det något skrivet om skolbibliotekscentralen i några lokala styrdokument som tex 
skolplan eller biblioteksplan? Egna /interna måldokument? 
 
Hur uppfattar du biblioteksplanen / skolplanen i din kommun? 
 

Vilka är era formella uppdragsgivare? Anser du att det har någon betydelse för en SBC 
vem som är uppdragsgivare?  
 
Hur stora påverkansmöjligheter har ni gentemot era uppdragsgivare?  
 
En vanlig arbetsdag för dig? 
Viktigaste funktionen för en SBC? 


