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Loertschers taxonomi för samverkan bibliotek – skola 
Här presenteras två ramverk som kan främja utveckling av Varbergs skolbibliotek. Inom 
biblioteksvetenskap används ett ramverk (eller ”taxonomi”) framtaget av professor David 
Loertscher (1988). Loertschers taxonomi fungerar som en lista eller en trappa där varje nivå 
beskriver samverkan mellan skolbibliotek och lärare. Taxonomin används både i Sverige och i 
övriga världen, och den har genomgått flera revideringar. En version är anpassad till samarbete 
mellan svenska bibliotek och skola (Ögland, 2013, sid 36-38, 42-43) (tabell 1).  
 
Enligt Loertschers och Öglands taxonomier bör utveckling av skolbibliotek inriktas på att 
kontinuerligt uppfylla ett ökat antal ”nivåer” (eller dimensioner). Man bör undvika att bedöma 
vissa dimensioner som mer värda eller ”bättre” än andra. Dimensionerna är alla nödvändiga 
komponenter i ett fungerande skolbibliotek.  
 
Ett första steg för skolbiblioteksgrupperna kan vara att komma överens om prioriterade 
utvecklingsområden (exempelvis flickor och pojkars läsvanor). Därefter kalibreras 
diskussioner och föreslagna aktiviteter mot taxonomin. Frågor gruppen ställer sig kan vara av 
typen: ”Aktiviteter som syftar till att öka en viss elevgrupps läsande – i vad mån samarbetar 
bibliotek och lärare för att gynna både flickor och pojkar? I vad mån samarbetar bibliotek och 
lärare för att aktiviteter tar hänsyn till att inte alla barn identifierar sig som flicka/pojke?”  
 
Cooperative learning – samarbetslärande – för effektivare samverkan 
Olika ramverk kan ge olika perspektiv och olika typer av kunskap. Ingen teori kan hantera 
allt. Ett ramverk som skulle kunna kombineras med Öglands är samarbetslärande eller 
cooperative learning. Detta är ett väl beprövat ramverk som används både i och utanför 
Sverige (Johnson & Johnson, 1999; Brandell och Backlund, 2011). De så kallade fem 
grundläggande elementen i samarbetslärande har visat sig vara mycket användbara då man 
utvecklar, operationaliserar och studerar grupprocesser i skolans värld (se tabell 2).  
 
Man kan säga att olika ramverk syftar till att besvara olika frågor. I utvecklingsarbetet på 
skolbiblioteken kan följande frågor vara av intresse: 
 

1. Var är vi?  
2. Vart ska vi? Vad i samarbetet 

mellan bibliotek och undervisning 
bör utvecklas?  

3. Hur gör vi? Hur kan vi utveckla 
samverkan?  

4. Hur blev det?  
 
Fråga (1,2 och 4) skulle kunna studeras 
med hjälp av Ögland medan fråga 3 kan 
studeras utifrån samarbetslärande. 
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Teoretiska ramverk i praktiken  
Två ramverk har presenterats. Som tidigare nämnts kan skolbiblioteksgruppens arbete utgå 
ifrån specifika utvecklingsområden – exempelvis flickor och pojkars läsvanor. De båda 
ramverken – Ögland och samarbetslärande – skulle kunna användas som följer: 
 
Fråga 1 ”Var är vi?” Skolbiblioteksgruppen använder Öglands taxonomi (tabell 1) och jämför 
Öglands dimensioner med faktiska förhållanden på skolbiblioteket. Man konstaterar hur väl 
man samarbetar kring exempelvis flickors och pojkars läsvanor. Var i taxonomin befinner 
man sig och vilka nivåer har ännu inte nåtts?  
 
Fråga 2 ”Vart ska vi?” Gruppen diskuterar hur en utvecklad samverkan skola-skolbibliotek 
skulle kunna gynna flickors och pojkars läsvanor. Även denna fråga kan bedömas med hjälp 
av Öglands taxonomi.  
 
Fråga 3 ”Hur utvecklar vi samverkan?” De aktiviteter och insatser som gruppen föreslår – i 
syfte att främja elevers läsvanor – analyseras med hjälp av samarbetslärande och de fem 
elementen (tabell 2). När aktiviteten implementeras – kommer då alla inblandade att 
samverka och utbyta idéer? Kommer eleverna att vara delaktiga? Hur?  
 
Fråga 4”Hur blev det?” När aktiviteten/insatsen är genomförd jämförs resultaten med 
Öglands taxonomi. Har samverkan utvecklats? Vilka blev lärdomarna? Hur går man vidare?  
 
 
Även själva skolbiblioteksgruppens inre arbete kan analyseras med hjälp av de fem 
elementen. Fungerar diskussionerna optimalt?  
 

1. Har alla samma gemensamma syfte?  
2. Bidrar alla?  
3. Återkopplar alla och utbyter information?   
4. Lyssnar och kommunicerar alla så att alla förstår?   
5. Utvärderas gruppens arbete kontinuerligt?  

 
 
 
 
 
 
Hela processen och användandet av taxonomier och teoretiska ramverk kan motiveras med 
ett citat av en av Sveriges främsta matematikdidaktiker:  
 
But without a framework guiding our constructions or focusing our evaluation, we will 
never really know exactly what we are doing and why it failed, or why it worked so well. 
(Lithner, 2008) 
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Tabell 1. Öglands taxonomi för samarbete mellan folkbibliotek och grundskola – fritt 
omskriven för att passa arbete i svenska skolbibliotek (Ögland, 2013) 
 

Taxonomin omfattar sju nivåer ifrån att biblioteket intar en mer passiv roll i 
undervisning och inlärning till att man agerar mer aktivt.  
7. Formaliserad och fördjupad samverkan kring gemensamma uppdrag. 
Kompetensen från båda verksamheterna används aktivt för att förbättra 
verksamheten gentemot elever.  
Kommunövergripande plan finns som kräver mål, samverkan, avtal, utvärdering och 
rapportering av resultat.  
Exempel: Gemensam biblioteksplan. 
6. Samverkan kring gemensamma uppdrag.  
Ett gemensamt uppdrag är identifierat och delvis formaliserat – inte på alla nivåer. 
Exempel: Föreläsningar om dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter, information på 
konferenser, presentationer av olika medier och hjälpmedel, författarbesök.  
5. Samarbete kring gemensamma uppdrag. 
Ett gemensamt uppdrag är delvis identifierat. Samarbete sker slumpvis och beroende på 
personliga kontakter och initiativ.  
Exempel: Plockar ut teman, sökverkstäder, läsecirklar, bokslukargrupper. 
4. Samarbete kring tjänster/kompetens. 
Skolan efterfrågar – beställer – vissa tjänster från biblioteket. Beroende på enskilda 
rektorers eller lärares ambition, inte formaliserat.  
Exempel: Bokprat, 6-årsvisningar, olika bokprojekt, bibliotekarien besöker skolklasser, 
undervisning i sökmetoder, boksamtal, kvalitetsgaranti finns.  
3. Samarbete kring lokaler. 
Lokalen utnyttjas vid olika tider för klassbesök respektive skolbibliotek.  
Exempel: Öppnar biblioteket för särskilda klassbesök för lån. Vissa årskurser bjuds in.  
2. Administrativt samarbete. 
Ekonomisk samordning och upphandling av bibliotekskatalog och databaser. 
Exempel: Gemensam katalog, IT- och katalogsupport, biblioteksservice samt konsulthjälp, 
gemensamma databaser, upphandlingar.  
1. Biblioteket erbjuder verksamhet och använder skolan som kanal för att nå 
eleverna. 
Biblioteksvisning, filmvisning, filmveckor, författarbesök, bokjuryn 

 

 

 

  



BILAGA HANDLINGSPLAN FÖR SKOLBIBLIOTEKEN 
 

4 
 

Tabell 2. Samarbetslärande - Fem grundläggande element – fritt omskrivna för att 
passa svenska skolbibliotek. (Johnson & Johnson, 1999; Brandell & Backlund, 2011; 
Holm. 2014) 

Fem grundläggande 
element 

Förklaring enligt 
Johnson & Johnson 
(1999) 

Nyckelord 

1. Positivt ömsesidigt 
beroende 

Arbetsgrupp, skola och 
skolbibliotek har en 
gemensam uppsättning mål. 
De inblandade firar 
gemensamt sin framgång. 

"en för alla, alla för en" 
  

2. Individuellt ansvar Alla bidrar och tar 
personligt ansvar för att 
hjälpa andra och för att nå 
gruppens mål samt tar 
ansvar för den egna insatsen 
vid en utvärdering. 

"Ingen snålskjuts" 

3. Produktiv interaktion De inblandade samarbetar, 
utbyter information och 
återkopplar. De främjar 
varandras framgång. 

Återkoppla, utbyta 
information 

4. Social kompetens Alla inblandade är 
införstådda med vilka 
normer som gäller för att 
samarbetet ska fungera. Alla 
lyssnar och kommunicerar 
så att alla förstår. 

Tillit, exakt kommunikation, 
stödja varandra, 
lösa konflikter konstruktivt 

5. Grupprocesser Alla följer gruppens regler. 
Gruppen har periodiskt 
återkommande 
utvärderingar av 
grupprocessen och hur väl 
gruppen fungerar. 

Grupper reflektera över 
gruppregler 
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