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Inledning 
 

Den enskilt största fråga som konfronterat de svenska folkbiblioteken under de senaste åren är deras växande 
roll i olika former av utbildning. De tta är en roll som tvingat sig på folkbiblioteken genom en rad förändringar i 
omvärlden. En växande andel av biblioteksbesökarna utgörs av vuxenstuderande. I alla former av utbildning 
vinner det problembaserade lärandet insteg, vilket ökar kraven på de studerandes informationskompetens. I 
Sverige liksom över hela västvärlden prövar statsmakterna sig fram i uppbyggnaden av en infrastruktur som kan 
understödja ett livslångt och flexibelt lärande. Allt detta tvingar fram ett bättre och samordnat användande av 
samhällets biblioteksresurser. 
 
Stenquist, Bjarne (2003), Är det på efterkälken Sverige åker? Bibliotekstjänst. 

 
Folkbiblioteket och folkbibliotekarien som pedagogisk resurs: vad kan de betyda för aktörer inom 
formell utbildning och informellt lärande, och för lärare och studerande? Vilka möjligheter och 
hinder finns för att pröva och utveckla olika arbetssätt för att förstärka det stöd och den service 
man tillhandahåller vuxna i lärande, vuxna som själva väljer att använda folkbiblioteken som 
resurs i sina studier? 
 
Kulturrådet disponerar från och med 2002 ett årligt anslag på tre miljoner som ska användas till 
insatser för att främja vuxenstuderandes tillgång till biblioteksservice vid folkbiblioteken. 
Kulturrådet beslutade att under tre år använda anslage t till en bibliotekskonsulent med inriktning 
mot bibliotek och utbildning, ett antal delprojekt vars syfte är att arbeta med att stödja och 
utveckla folkbibliotekens samverkan med vuxenutbildning, samt ett forskningsuppdrag som har 
till uppgift att följa delprojekten.  
 
Sju utvecklingsprojekt med olika inriktning beviljades medel. Kulturrådet valde att ge bidrag för 
projekt i Dalarna, Halland, Huddinge/Botkyrka, Sydöstra Skåne (Simrishamn-Skurup-Tomelilla-
Sjöbo-Ystad kommuner) Värmland, Västra Gästrikland (Sandviken-Hofors-Ockelbo kommuner) 
och Östergötland. Fyra av projekten har varit länsövergripande, medan tre varit 
samverkansprojekt mellan flera kommuner. Delprojektet i Huddinge/Botkyrka avslutades efter ett 
år. Kulturrådet valde att ge riktade bidrag för att anställa projektledare. Man har inom projekten 
inte tillåtits använda stödet till inköp av teknisk utrustning, anordnande av konferenser eller andra 
omkostnader. 
 
Gemensamt för de olika utvecklingsprojekten är att de alla syftat till att främja vuxenstuderandes 
tillgång till folkbiblioteksservice samt att folkbiblioteken ska kunna pröva och utveckla 
arbetsmetoder, samt se över bibliotekens organisation, samarbetsformer och service för att bättre 
kunna stödja vuxnas lärande. 
 
Det har varit en stor utmaning att undvika de fallgropar som utbildningsbiblioteken ramlat i, och 
kunna utnyttja det spänningsfält mellan formell utbildning och informellt, lustfyllt lärande som är 
folkbibliotekens styrka. 
 
Efter tre års förändringsarbete finns inom de olika utvecklingsprojekten stor kunskap och gott om 
både positiva och negativa erfarenheter. Tänk om det gick att börja om från början! Vi har i detta 
paper samlat exempel på konkreta insatser, tjänster och aktiviteter som prövats under de tre åren. 
För den som vill ve ta mer om hur vi projektledare arbetat konsultativt och operativt med analys, 
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strategiskt förankringsarbete, planering och genomförande av olika insatser för att uppnå målen i 
respektive projekt, finns alla kontaktuppgifter samlade i slutet av detta paper. 
 
Charlotte Berglund, projektledare i Halland  
Susanne Bolding, projektledare i Sydöstra Skåne  
Lisbeth Råman Ekengren, projektledare i Värmland 
Anne Hederén och Sten Mattsson, projektledare i Östergötland 
Marcus Strand, projektledare i Västra Gästrikland 
Birgitta Winlöf, projektledare i Dalarna 
 
 
Att fånga brukarperspektivet 
 
Dalarna 
Användarenkät 
Under hösten 2003 gjordes en användarundersökning i de deltagande projektkommunerna 
(Borlänge, Falun, Leksand och Malung). De tre sistnämna kommunerna lade till en extra del i 
enkäten som berörde bibliotekslokalerna. Det statistiska rätta antalet svar blev inte uppfyllt i 
någon kommun. Svarsprocenten låg på cirka 30-40 %, ibland mindre och ibland mer. Vi har dock 
tagit svaren från enkäten för vad de är, åsikter fr ån några av bibliotekens besökare och icke-
besökare. 
 
Enkäterna har delats ut till utbildningsanordnare i kommunerna, folkhögskolor, studieförbund  
samt till besökare på biblioteken. Det visade sig att vissa målgrupper, t ex SFI-studerande hade 
svårt att fylla i enkäten. Erfarenheterna från arbetet med användarenkäten visar att det krävs 
mycket arbete med att få ihop bra frågor som är lätta att fylla i för de svarande. Man bör också ha 
en diskussion på arbetsplatsen om vad man har för syfte med enkäten och hur man bör bearbeta 
svaren. 
 
Kontaktpersoner: Anders Årre, Borlänge bibliotek, 0243-743 33 och Anders Bengtsson,  
Malungs kommunbibliotek, 0280-183 02 
 
Östergötland 
Kundorienterad biblioteksverksamhet 
Doktorand, Anette Hallberg, vid Centrum för studier av människa, teknik och organisation 
(CMTO), Linköpings Universitet har gjort en utforskande studie om s.k. Idea Stores som finns i 
London kan fungera som förebild för hur en verksamhet kan utvecklas mot nya målgrupper. 
Fallstudier har genomförts på bibliotek och lärcentra i tre kommuner i Östergötland. 
 
Syftet med studien är att identifiera faktorer som verksamhetsformer, arbetsmetoder 
och organisationsformer, vilka i en jämförelse mellan svenska bibliotek och engelska 
integrerade bibliotek och lärcentra skulle kunna bidra till en utveckling av 
biblioteksverksamheten i Sverige. Rapporten pekar på generella möjliga förbättringsområden 
vid utveckling av svenska folkbibliotek i riktning mot kunden. Några iakttagelser hämtade ur 
Anette Hallbergs arbetsmaterial: 
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• Det saknas tydliga mål och visioner för bibliotekens arbete med vuxnas lärande. 
• Det saknas även gemensamma mål mellan lärcentra och bibliotek gällande de vuxenstuderade. 
Samarbetet som byggs upp tycks växa fram utifrån en given teknik snarare 
än från kunskap om de vuxenstuderandes faktiska behov. 
• Aktiviteterna erbjuds ur ett traditionellt biblioteksperspektiv där personalens kompetens 
styr vilka aktiviteter som kan erbjudas snarare än kännedom om brukarens 
behov. 
 
(Rapporten Kundorienterad biblioteksverksamhet av Anette Hallberg, LiTH-IKP-R- 
1379 publiceras under 2005) 
 
Läs mer: http://www.lansbibliotek.ostsam.se/  Välj: Projekt/Folkbibliotekets roll i 
vuxnas lärande/ Informationsspridning 
 
Kontaktpersoner: Kerstin Olsson, Länsbibliotek Östergötland, 013-25 56 61 och 
Anette Hallberg, Linköpings Universitet, 013-28 11 38 
 
 
Metodutveckling 
 
Dalarna 
Studiearenan Falu Stadsbibliotek – ett nav för distansstudier 
Som en del av vuxenutbildningen i Falun skapas en studiearena för flexibelt lärande i 
samarbete med stads- och länsbibliotekets personal, tekniska resurser och lokaler, 
Denna studiearena skall erbjudas till studerande och intresserade utbildningsaktörer i 
Falu kommun. Projektet fick namnet Studiearenan och ska: 
 
• erbjuda flexibel vuxen/distansutbildning, kvalificerad yrkesutbildning på distans 
• pröva personalsamverkan mellan bibliotek och vuxenutbildning 
• vara resurscenter för vuxenutbildare/folkbildare 
• utveckla pedagogik för flexibla studier 
• inventera intresset för samverkan mellan privata och offentliga utbildare 
• genomföra seminarer & workshops om distansutbildning och flexibelt lärande 
• undersöka vilka målgrupper som vill ha flexibelt lärande och distansstudier 
• erbjuda IKT-stöd för både lärare och elever 
• erbjuda fortbildning för lärare i metodik, pedagogik och teknik för distansstudier 
 
Projektet Studiearenan har därför flera målgrupper: 
 
• vuxna i Falu kommun som studerar på distans 
• personalen på stadsbiblioteket 
• folkbildningsorganisationerna 
• privata utbildningsföretag 
• lärare/utbildare inom all vuxenutbildning i Falun, både privat och offentlig 
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Kontaktpersoner:  
Ann-Sofie Köpmans, Falu stadsbibliotek, 023-823 49, Ann-Sofie.Kompans@falun.se  och  
John Nises, Falu Centrum för vuxen Utbildning, 023-823 44, John.Nises@falun.se  
 
Se även Kurslitteratur i avsnittet Planen som metodinstrument 
 
Halland 
Kungsbacka kommun 
Internutbildning i databaser för personalen. Ett sätt att förankra bibliotekets service gentemot 
vuxenstuderande hos alla bibliotekarier.  
En kortfattad biblioteksintroduktion på ett A4-blad som vuxenutbildningsanordnaren 
Kompetenscentrum skickar till nya elever, och lägger med i informationsbroschyrer om 
vuxenutbildning i kommunen. 
Start för servicen ”Boka en bibliotekarie”, via hemsidan. 
Kontaktperson: Göran Claesson, Kungsbacka kommun, goran.claesson@kungsbacka.se  
 
Helheten i det lokala perspektivet 
När biblioteket ska satsa på servicen till vuxenstuderande kan man spalta upp det på fyra 
områden: 1. Bibliotekspersonalen, 2. Biblioteksmiljön, 3. Förmedlare, dvs. lärarna, 4. De 
studerande. 
 
1. Om det är något vi vill understryka så är det: satsa på att förankra arbetet gentemot 
vuxenstuderande hos övrig bibliotekspersonal. Det är viktigt att det inte bara är någon/ 
några det hänger på. Internutbildning i databaser o dyl. Det är viktigt att prata om och utveckla 
den service vi ger vid informationsdisken. 
 
2. Viktigt med tillgång till databaser. Databasdatorer runt om i biblioteket, nära infodisk. 
Bibliotekarien går igenom databas/er med eleven, återgår till infodisken men finns till hand om 
det behövs. Viktigt med nära kontakt under hela sökprocessen. Överhuvudtaget viktigt att 
biblioteket inreds/organiseras med tanke på att vuxenstuderande (och andra) hittar; skyltar, 
manualer (skärmdumpar från databassidor med korta texter) etc. 
 
3. Vi har försökt nå lärarna, med blandat resultat. Det blir en balansgång; eftersom Komvux 
själva har tillgång till flera databaser, och undervisar eleverna i dem, så kan det uppfattas som en 
förtäckt kritik av skolan (att de inte lyckats förmedla databaskunskaper) om biblioteket ligger på 
för hårt. 
 
4. Hit har vi inte kommit än. Förhoppningsvis blir "Boka en bibliotekarie" en bra början.  
 
Kontaktperson: Göran Claesson, Kungsbacka kommun, goran.claesson@kungsbacka.se  
 
Bibliotekarie utan bibliotek 
I två kommuner i Halland (Halmstad komvux och Hyltebruks lärcentrum) har man med 
projektanställningar, finansierade med infrastrukturmedel, utvecklat service och stöd för vuxna i 
lärande med hjälp av bibliotekarieresurs och dator – inte med ett fysiskt bibliotek. Av dessa två 
försök har det ena lett till en fast tjänst och till att man även börjat bygga upp ett mediebestånd 
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och därmed utveckla ett fysiskt bibliotek. Det andra projektet pågår t o m oktober 2005 men även 
där har man börjat utveckla även ett fysiskt bibliotek. 
 
Kontaktpersoner:  
Benedicte Södergren, Halmstad kommun, benedicte.sodergren@halmstad.se   
Helena Sandström, Hyltebruks kommun, Helena.Sandstrom@hylte.se  
Charlotte Berglund, Region Halland, charlotte.berglund@regionhalland.se  
 
Utveckling av extern tillgång till databaser 
De flesta folkbibliotek i Halland har nu lagt ut basen Ebsco så att låntagare kan komma åt den 
hemifrån via sitt lånekort. I Halmstad har man även, genom samarbete med högskolan i 
Halmstad, en publik dator som har student-tillgång till högskolans databaser (en inskriven student 
kan komma åt baserna via stadsbiblioteket och därmed kunna få hjälp och viss handledning av 
stadsbibliotekets personal). 
 
Kontaktperson: Benita Hoogland, Regionbibliotek Halland, benita.hoogland@regionhalland.se  
 
Sandviken – Hofors - Ockelbo 
Boka bibliotekarie 
Studerande kan boka tid för personlig handledning av bibliotekarie på biblioteken i Sandviken 
och Hofors. Det kan t ex handla om att lära sig att söka och använda information i olika databaser 
och på Internet, hur man kan använda biblioteket för sina studier, eller att få tips vid uppsats- och 
rapportskrivande. Självklart kan också andra än studerande nyttja tjänsten, för mer omfattande 
frågor som bedöms ta mycket tid i anspråk. Arbetssättet ger mer personliga relationer till 
användarna, och ställer lite andra krav på vår förmåga att ge handledning och vägledning, och 
kunna vara ett stöd i studentens lärprocess. 
 
Läs mer: http://www.sandviken.se/kulturfritid/biblioteket/ Välj sedan Boka bibliotekarie. 
Kontaktpersoner:  
Niclas Forsgren, Sandvikens folkbibliotek, niclas.forsgren@sandviken.se  
Bodil Karlström, Hofors bibliotek, bodil.karlstrom@hofors.se  
 
Golvtjänst: Roving librarians  
Ett nytt förhållningssätt till lärande kräver nya sätt att arbeta med användarundervisning.  
Med golvtjänst, då bibliotekarien aktivt rör sig i lokalen för att finnas tillgänglig för bibliotekets 
besökare, skapas möjlighet att arbeta mer vägledande och handledande. Större möjlighet att 
fördjupa sig i kundens frågor, och ägna tillräckligt med tid och uppmärksamhet åt uppgiften utan 
att störas av köer i disk. Det viktigaste är förhållningssättet: att vara tillgänglig och inte 
slentrianmässigt arbeta utifrån informationsdisken utan istället söka upp olika behov som 
bibliotekets besökare har, frågor och problem de kanske inte alltid kommer till diskarna för att få 
hjälp med. 
 
Kontaktperson: Marcus Strand, Sandvikens folkbibliotek, marcus.strand@sandviken.se  
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Studiebibliotekarie 
Det tycks finnas en uppfattning om att för att kunna ge ett bra stöd till vuxenstuderande 
behöver biblioteken ha en särskild person anställd med ansvar för denna målgrupp: en 
studiebibliotekarie. Några resurser att anställa någon särskilt för detta ändamål finns sällan, och 
diskussionen om vem som ska serva vuxenstuderande avtar ungefär samtidigt som konstaterandet 
att man i en överskådlig framtid förmodligen heller inte kommer att få några extra resurser till 
detta. 
 
I Sandviken har vi gjort några små förskjutningar i bibliotekariernas ansvarsområden och gjort 
plats inom ramen för befintliga tjänster att också kunna ha en studiebibliotekarie. Det betyder inte 
att denne ensam kommer att ansvara för stöd och service till vuxenstuderande på biblioteket. 
 
Kontaktperson: Niclas Forsgren, Sandvikens folkbibliotek, niclas.forsgren@sandviken.se  
Se även Metodboken i avsnittet Planen som metodinstrument 
 
Sydöstra Skåne 
Konkreta förändringar för våra användare  
• Antalet studierum och datorer för de studerande har ökat markant. 
• Information i form av broschyrer. 
• Satsning på fler databaser. 
• Möjlighet att Boka en bibliotekarie finns nu på ett bibliotek, fler är på gång. 
• Kurser i informationssökning finns på alla bibliotek. 
• Personalen kan handleda och är bättre insatt i de vuxenstuderandes situation.  
• Sydöstra Skånes länksamling guidar i informationsdjungeln. 
 
Läs mer: www.ystad.se/vuxnaslarande  
Kontaktperson: Susanne Bolding, susanne.bolding@ystad.se, 0411-57 73 03, 
 
Värmland 
Boka en bibliotekarie 
Ett mål för IVER-projektet har varit att biblioteken i Värmland ska införa tjänsten ”Boka en 
bibliotekarie”. En bokningsbar bibliotekarie gör att låntagaren får en bättre och mer pedagogisk 
service genom att man tillsammans i lugn och ro går igenom frågeställningen och hur man hittar 
information som besvarar den. Informationsdisken avlastas, låntagaren får en personligare service 
och lär sig informationssökning vid ett tillfälle då han/hon är motiverad. 
Tjänsten finns nu i Arvika, Karlstad, Kil, Sunne och Säffle. 
 
Kontaktpersoner:  
Ulla-Carin Stenberg, Arvika bibliotek, ullacarin.stenberg@arvika.se  
Åsa Hansen, Karlstad stadsbibliotek,  asa.hansen@karlstad.se 
Lena Hassellund, Kils bibliotek, lena.hassellund@kil.se   
Karin Engström, Sunne bibliotek, karin.engstrom@sunne.se  
Britt Andersson, Säffle bibliotek, britt.andersson@saffle.se  
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Tillgång till databaser hemifrån 
De flesta bibliotek redovisar nu sina databaser på sina hemsidor. I vissa fall har det inte varit 
möjligt och för att låntagare ändå skall kunna se bibliotekens utbud, redovisas varje 
kommunbiblioteks bestånd på de värmländska bibliotekens gemensamma hemsida. Därifrån finns 
också remote access till databaserna E-böcker, E-musik och Ebsco. Alla med lånekort på något 
bibliotek i länet har tillgång till de databaserna. 
 
Läs mer: http://www.bibliotekvarmland.se/content  
Kontaktperson:  
Camilla Källgren, Länsbiblioteket i Värmland, camilla.kallgren@regionvarmland.se  
 
Minimanualer till databaser 
För att få låntagarna att använda de databaser som biblioteken abonnerar på och har utlagda på 
allmänna datorer, behövs både information om att de finns och hur man använder dem. 
Länsbiblioteket i Värmland och Karlstad stadsbibliotek har samarbetat om att ta fram 
minimanualer till de 12 vanligaste databaserna. De finns att ladda ner från länsbibliotekets 
hemsida. 
Läs mer: http://www.lansbiblioteket.se/projekt/IVER.htm  
 
Lärstudio i biblioteket 
Kils bibliotek har byggt en lärstudio i omedelbar anslutning till biblioteket. 8 datorer med 
webkameror, ett litet grupprum med TV/video och ett pentry får rum i vad som förut var förråd 
och städrum. Studerande får kvittera ut en nyckel mot en avgift och har då tillgång till lärstudion 
dygnet runt. Handledning finns i biblioteket från 08.00 på morgonen och till biblioteket stänger. 
Lärstudion och biblioteket skiljs endast åt genom en dörr. 
 
Kontaktperson: Lena Hassellund, Kils bibliotek, lena.hassellund@kil.se   
Roger Kvarnlöv, Kils kommun, roger.kvarnlov@kil.se  
 
Östergötland 
Samtalet som metod - Boxholm 
Kan man använda dialogen som ett sätt att initiera nya tankegångar, nya ställningstaganden? Kan 
samtalet också vara en del i bibliotekets egen omvärldsbevakning? I Boxholm har vi gjort ett 
försök att genom samtal vidga förståelsen för ett nytt bib lioteksperspektiv – det pedagogiska – 
och därmed lägga grund för ett nytt sätt att arbeta. 
 
Undersökningens syfte var att få kunskap om vilka förväntningar som finns på biblioteket som 
studieverkstad. Undersökningen skulle också ge ett diskussions - och idéunderlag för arbetet med 
en biblioteksplan. Samtalen har genomförts i grupper, bestående av bibliotekspersonal, 
skolpersonal, förvaltningschefer/motsvarande, förtroendevalda, 
föreningsaktiva/opinionsbildare/företagare och studerande. 
 
Samtalen har fokuserat på följande frågeställningar: 
• Vilka resurser/kvaliteter bör ett bibliotek ha för att fungera som studieverkstad? 
• Vad kan utbildningsanordnaren (skolan), kommunen och den enskilde tjäna 
på att använda biblioteket som studieverkstad? 
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Läs mer: http://www.lansbibliotek.ostsam.se/  Välj: Projekt/ Folkbibliotekets roll i vuxnas 
lärande/ Metodutveckling 
 
Kontaktpersoner:  
Lena Johansson, bibliotekschef Boxholm, 0142-895 41 
Urban Bäckström, f.d. projektledare /bibliotekschef Motala, 0141-22 54 75 
 
Sök lätt på Internet 
Hur vi kan tillgängliggöra bibliotekets resurser och service för personer med andra modersmål än 
svenska? Det var den övergripande frågeställningen när vi hösten 2004 inledde ett samarbete med 
Marieborgs Folkhögskola i Norrköping.  
 
Länsbiblioteket har fått pengar genom Equal, Mångfaldens Ansikten till att arbeta med 
mångfaldsfrågor på bibliotek. Tillsammans med personal från Norrköpings stadsbibliotek har vi 
genomfört grundläggande kurser i två pilotgrupper med olika förkunskaper. Förutom att öka 
kunskaperna om att söka information och utnyttja bibliotekets resurser har syftet varit att få veta 
mer om målgruppens behov i mötet med biblioteket.  
 
Planeringen har genomförts i nära samarbete med lärare och skolledare från Marieborg. En rad 
viktiga frågor har aktualiserats i samband med planeringen: Vad ska vi lära ut? Hur ska vi lära ut? 
Vad menar vi med informationssökning på Internet? Vilka informationsresurser har denna 
målgrupp störst behov av? Hur tillgängliggörs bibliotekets webbsida för denna grupp? Vad är 
bibliotekets del av undervisning i informationssökning och vad är utbildningens? 
 
Under hösten 2005 kommer projekt Vuxnas lärande och stadsbiblioteket i Norrköping 
att genomföra en problembaserad kompetensutveckling för lärare på Marieborgs 
Folkhögskola som en naturlig följd av de inledande kurserna för studerande. 
 
Läs mer: http://www.lansbibliotek.ostsam.se/  Välj: Projekt/Folkbibliotekets roll i vuxnas 
lärande/Metodutveckling 
 
Kontaktpersoner:  
Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland, 013-25 56 62 
Marianne Lindberg, Norrköpings stadsbibliotek, 011-15 26 64 
 
 
Kompetensutveckling och perspektivbyte 
 
Dalarna 
Bemötande 
Personal på länets samtliga kommunbibliotek har blivit erbjudna att delta i ett seminarium: ”Det 
goda värdskapet.” Vi har haft en extern föreläsare som dels har deltagit på ett internat för 
bibliotekschefer (Dalarna och Gävleborg tillsammans) dels för bibliotekspersonal. 
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Vår tanke har varit att lyfta frågan ”Service eller värdskap”? Vad är skillnaden, hur arbetar vi 
idag, hur vill vi arbeta imorgon? Kommunbiblioteken är en del av den offentliga sektorn, en del 
av länet, en del av kommunen. Är biblioteket en god ”värd” för den omkringliggande 
verksamheten? Hur behandlar vi besökare lika men ändå olika? Vad är det som ger mervärde när 
man tillhandahåller en tjänst? 
 
Kontaktperson: Birgitta Winlöf, Länsbibliotek Dalarna, 023-837 38 
 
Kurs i bibliotekspedagogik  
Kursen i bibliotekspedagogik har getts två gånger, vårterminen resp. höstterminen 2004. Totalt 
har 75 personer från länets kommun- gymnasiebibliotek deltagit. Kursen har bestått av fyra 
heldagar och deltagarna har träffats med cirka en månads mellanrum. Till varje tillfälle har 
kursledningen skickat ut det material som skall läsas in. Varje kursdag har avslutats med 
diskussionsfrågor.  
 
Vi har delat in deltagarna i slumpvisa grupper för att deltagarna skall få möjlighet att diskutera 
med andra än sina egna arbetskamrater. Varje grupp har sedan fått redovisa sina synpunkter 
utifrån frågorna. Tanken med kursen har dels varit att sätta in projektet i ett sammanhang, dels att 
ge deltagarna ett stöd för att utöva ett pedagogiskt biblioteksarbete. 
 
Innehåll: 
• bibliotekets roll i det livslånga lärandet 
• bemötande 
• problembaserat lärande 
• inlärningsstilar 
• informationssökningsprocessen 
• informationskompetens 
• biblioteket som lärmiljö 
 
Kontaktperson: Birgitta Winlöf, Länsbibliotek Dalarna, 023-837 38 
 
Halland 
Praktisera på varandras arbetsplatser 
I Halmstad har högskolebibliotekets personal och "arbetslag Fack" på stadsbiblioteket börjat 
praktisera hos varandra. Målet är att lära av varandra, se likheter och olikheter och ta tillvara på 
varandras erfarenheter. Under våren byter fyra personer från vardera bibliotek med varandra, och 
deltar i t ex info-pass, undervisning för gymnasieelever i Internet på huvudbiblioteket mm. Man 
avsätter en arbetsdag, 8 tim, för varje prao-tillfälle. 
 
Till hösten kommer man att delta i t ex biblioteksintroduktioner för nya studenter på högskolan. I 
början av hösten kommer man att ha ett uppföljningsmöte mellan parterna, och troligen också 
utöka prao-tillfällena så att fler arbetslag från stadsbiblioteket kan delta. 
 
Kontaktperson: Benedicte Södergren, Halmstads kommun, benedicte.sodergren@halmstad.se  
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Kurs i ”Pedagogiska metoder i biblioteksmiljö” 
Kursen motsvarar 5 poäng och har genomförts i Hallands län i samarbete med 
Bibliotekshögskolan i Borås. 
 
Kontaktperson: Charlotte Berglund, Region Halland, charlotte.berglund@regionhalland.se  
 
Sandviken – Hofors – Ockelbo 
InfoComp – fortbildning för pedagoger och bibliotekspersonal 
i Sandvikens kommun 
InfoComp är ett gemensamt fortbildningsprojekt mellan skola och bibliotek. Pedagoger och 
bibliotekarier utbildar i par sina kollegor i informationssökning och källkritik. Pedagoger och 
bibliotekarier är två yrkesgrupper som båda arbetar med kunskap och lärande och utmanas av 
förändringar som följd av IT-utvecklingen. Trots liknande uppgifter finns förstås olika 
kompetenser inom grupperna som kan komplettera varandra och föra in nya idéer om vilket stöd 
elever får när information ska behandlas och utvecklas till kunskap. 
 
I InfoComp-projektet utgår vi från att lärare och bibliotekarier har mycket att lära av varandra. 
Kan vi tillsammans utveckla våra färdigheter ger vi också bättre förutsättningar till lärande hos 
eleverna. Utbildningen sker vid 3 tillfällen. Förutom en genomgång av Internet och olika medier 
som informationskällor förs i gruppen samtal om en ny syn på lärande som följd av 
samhällsutvecklingen. Viktiga inslag är att skapa rum för reflektion, att få relatera kunskaperna 
till sin vardag och ta del av varandras erfarenheter. 
 
Läs mer: http://www.sandviken.se/kulturfritid/biblioteket/ Välj Studier, sedan Samverkansprojekt 
 
Kontaktperson: Marcus Strand, Sandvikens folkbibliotek, marcus.strand@sandviken.se  
 
Kompetensutvecklingsplan 
Kommunbiblioteken i Sandviken, Hofors och Ockelbo har tillsammans erhållit medel från ESF-
rådet och Växtkraft Mål 3, för att genomföra kompetensutveckling i ett samlingsprojekt under 2 
år med start 2005. Kompetensutveckling sker inom följande områden: 
 
• Organisation, arbetsledning och verksamhetsplanering 
• Bemötande och förhållningssätt 
• Pedagogik 
• Litteraturkunskap och referensarbete för assistenter 
• Konflikthantering och grupputveckling 
• Informationssökning och elektroniska medier 
• Strategisk marknadsföring 
• Grafisk framställning och webbdesign 
• Språk 
 
Kompetensutvecklingen sker tillsammans och blir alltså en naturlig fortsättning för 
samarbetet mellan de 3 kommunbiblioteken. 
 
Kontaktperson: Marcus Strand, Sandvikens folkbibliotek, marcus.strand@sandviken.se  



 12 

Kurs i informationssökning och källkritik för pedagoger i Hofors  
kommun 
Pedagoger i Hofors kommun, både inom vuxenutbildning och grundskola, har utbildats 
i informationssökning och källkritik på Internet. Även all bibliotekspersonal har utbildats. 
Utbildning har skett för totalt 5 grupper inom loppet av 1 år. Det har handlat om 3 kurstillfällen 
för varje grupp. Ett handledande arbetssätt har eftersträvats, och kurserna har anpassats efter 
målgruppens behov och förutsättningar. En viss ram för innehåll har funnits: genomgång av 
webbläsaren och söktjänster, att söka information, informationssökning som en del av 
lärprocessen, källkritik och Internet som mötesplats och kommunikationsverktyg. Fokus har legat 
på praktiska övningar. 
Mer information: Bodil Karlström, Hofors bibliotek, bodil.karlstrom@ hofors.se  
 
Ämnesgrupper 
I Sandviken har en omorganisation skett. Hela personalgruppen deltar i mediehanteringen. På 
biblioteket finns ett antal ämnesgrupper. Varje grupp består av 2 bibliotekarier och 3-5 
assistenter. Bibliotekarierna fungerar visserligen som vägvisare och inspiratörer och leder arbetet, 
men alla medverkar aktivt i alla delar som rör inköp, gallring och exponering av medier i 
biblioteket inom de avdelningar man ansvarar för. 
 
Samtidigt utformar grupperna sin del av hela bibliotekets kommande medieplan. Målsättningen 
är att genom reflekterande arbetssätt få fler i personalgruppen att bli aktiva också i bibliotekets 
övriga utvecklingsarbete, utformande av biblioteksplaner etc. 
 
Mer information: Marcus Strand, Sandvikens folkbibliotek, marcus.strand@sandviken.se 
Se även Bibliotekspedagogik i avsnittet Samverkan.  
 
Sydöstra Skåne 
Kompetensutveckling inom ramen för projektet i sydöstra Skåne  
 
• Att utbilda allmänheten 
• Skriv lättläst 
• Infotjänster på nätet 
• Databasen Ebsco 
• Pedagogiska bord (diskussion kring särskild frågeställning) 
• Föreläsning om kundbemötande 
• Kurs i kundbemötande 
• Sesim- introduktion med diskussion och rollspel 
• Utbildning tillsammans med lärcentrapersonalen vid Forum Ystad; föreläsning 
samt diskussion enligt Pedagogiska bord. 
 
Studiebesök: 
• Kristianstad högskola 
• Vägledning- och lärcentrum i Kristianstad 
• Högskolan i Malmö 
• Lärcentrum i Ystad; Forum Ystad 
• Sölvesborgs bibliotek med lärcentrum Lärandets lusthus 
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• Lärcentra på Österlen 
 
Läs mer: www.ystad.se/vuxnaslarande  
 
Kontaktperson: Susanne Bolding, susanne.bolding@ystad.se,  0411-57 73 03 
 
Värmland 
Se Samarbete med universitetsbiblioteket och Gemensam databaspolicy för Värmland i 
avsnittet Samverkan. 
 
Östergötland 
Kurser och föreläsningar 
I den inventering som genomfördes i början av projektet framkom att kommunbiblioteken 
efterfrågar utbildning av den egna personalen för att kunna hantera en pedagogisk roll. 
Önskemålen var olika former av kompetensutveckling inom områden som kunskap, lärande, 
undervisning, informationssökning och bibliotekarieroller. 
 
Under 2004 deltog ca 50 personer från länets folk - och gymnasiebibliotek i tre heldagars 
utbildning med IT-konsulten Ronny Andersson under rubrik Lär dig söka professionellt på 
Internet. Dessutom har medie- och IT-konsulenterna under året erbjudit kommunerna 
Skräddarsydd IT-utbildning på hemmaplan. Inom ramen för vuxnas lärande har vi fokuserat 
utbildningsinsatserna på bibliotekens pedagogiska roller som utbildare och handledare.  
 
Att ha visning/informationssökning för vuxenstuderande. 
Medverkande: Studiebibliotekarie Margareta Borggren, Norrköpings stadsbibliotek m.fl. från 
länets bibliotek. Två studiedagar som innehöll olika aspekter på att hålla visningar och 
genomgångar om informationssökning för vuxenstuderande samt diskussioner 
om framförande, upplägg och innehåll. 
 
Att handleda vid informationssökning - referenssamtal och bibliotekariens roll. 
Medverkande: Studiebibliotekarie Cecilia Waern, Lärcentrum Falbygden. Studiedag om 
bibliotekariens roll i processen att söka information. 
 
Snabba våghalsar, bredsökare och djupdykare… 
Medverkande: Fil.dr. Jannica Heinström, Åbo Akademi. Föreläsning om hur psykologiska 
faktorer påverkar förmågan att söka och värdera information. 
 
Vuxenstuderande och informationssökning. 
Medverkande: Doktorand Cecilia Gärdén, Högskolan i Borås. Seminarium om hur vuxna 
studerande söker och använder information. 
 
Vad var frågan? Samtalets roll i informationsmötet 
Medverkande: Universitetsadjunkt Anette Eliasson, Högskolan i Borås. Workshop som 
genomförs tre gånger under 2005. Utifrån "riktiga frågor" insamlade på biblioteken i 
Östergötland arbetar vi med hur vi bemöter besökare och svarar på frågor. 
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Läs mer: http://www.lansbibliotek.ostsam.se/    Välj: Projekt/Folkbibliotekets roll i vuxnas 
lärande/Kompetensutveckling 
 
Kontaktpersoner:  
Anne Hederén och Sten Mattsson. Länsbibliotek Östergötland, 013-25 56 62 
 
Bibliotek & lärande  
Vad är innebär egentligen lärande? Hur kan det gå till när en lärare introducerar ett 
temaarbete? Hur ser livet ut för en vuxenstuderande och hur uppfattar man bibliotekets 
stöd? Hur gör man för att stimulera till dialog vid infodisken? 
 
Kursen Bibliotek & Lärande genomfördes under ht 2004 –vt 2005 som en uppdragsutbildning, 
motsvarande 5 poäng, från institutionen för Beteendevetenskap vid Linköpings Universitet. 
Kursen har utvecklats efter våra önskemål av doktoranderna Liselott Assarsson och Katarina 
Sipos-Zackrisson, som också varit kursledare. 24 assistenter och bibliotekarier från både folk- 
och gymnasiebibliotek har deltagit. Syftet har varit är att ge bibliotekspersonal mer kunskap om 
vuxenutbildningens villkor och organisation, pedagogiska processer och utvecklingsmöjligheter i 
samarbetet mellan bibliotek och utbildning. 
 
Kursen utgår från ett antal tema såsom vuxenstuderandes arbetsprocesser, lärandets 
möjlighetsvillkor och vuxenstuderande som lärande i biblioteksmiljö. Detaljupplägget har gjorts 
enligt de önskemål som deltagarna själva fört fram. Till kursen fogas i länsbibliotekets egen regi 
ett antal seminarier och föredrag som anknyter till kursens tema. Dessa seminarier har varit öppna 
för alla och är ett sätt att sprida erfarenheter från kursen till en större grupp. 
 
Läs mer: http://www.lansbibliotek.ostsam.se/  Välj: Projekt/ Folkbibliotekets roll i vuxnas 
lärande/Kompetensutveckling 
 
Kontaktpersoner:  
Anne Hederén och Sten Mattsson. Länsbibliotek Östergötland, 013-25 56 62  
samt  
Katarina Sipos-Zackrisson och Liselott Assarsson, IBV, Linköpings Universitet, 013-28 23 54 , 
013-28 21 19 
 
Se även Studieresor och seminarier i avsnittet Samverkan 
 
 
Samverkan 
 
Halland 
Kompetensråd för vuxenutbildning 
Ett nätverk i Kungsbacka med brett deltagande från fack, företagare, arbetsförmedling, 
försäkringskassan och intresseorganisationer ex LRF, handikappföreningar och olika kommunala 
förvaltningar. Det är en bra möjlighet att marknadsföra biblioteken och bibliotekariernas 
arbetssätt och kompetens, den pedagogik vi använder mm. 
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Kontaktperson:  
Marie-Louise Frick, bibliotekschef Kungsbacka, marie- louise.frick@kungsbacka.se  
 
Bibliotekarienätverk 
Under projekttiden har vi i Hallands län haft ett nätverk bestående av en bibliotekarie från varje 
kommun. Genom att fokusera på vuxnas lärande har man lärt av varandra, utbytt erfarenheter, 
diskuterat metoder och fram för allt byggt upp kontakter som kommer att vara värdefulla även 
efter projekttidens slut. 
 
Kontaktperson: Charlotte Berglund, Region Halland, charlotte.berglund@regionhalland.se  
 
Utbildningsnätverk 
Ett enkelt men mycket värdefullt sätt att få ta del av det mesta som händer inom utbildning i det 
egna länet är att sitta med i de nätverk som lärcentra och komvux har på regional nivå. 
Möjligheterna att initiera samtal och kunskap om bibliotekens förutsättningar är enorma! 
 
Kontaktperson: Charlotte Berglund, Region Halland, charlotte.berglund@regionhalland.se  
Se även Praktisera på varandras arbetspla tser i avsnittet Kompetensutveckling 
 
Sandviken – Hofors – Ockelbo 
Bibliotekspedagogik – ett regionalt samarbete 
En kurs i bibliotekspedagogik har utformats i samarbete med Bibliotek Gävleborg. Ett syfte var 
att ge bibliotekspersonal i Gävleborgs län en möjlighet att fördjupa sina kunskaper om hur man 
kan arbeta pedagogiskt med att handleda och stödja alla som använder biblioteket i sitt sökande 
efter kunskap – studerande, barn och vuxna i alla åldrar. Ett annat syfte var att etablera en 
regional arbetsgrupp om frågor som rör bibliotek och lärande med representanter från 
folkbibliotek, skolbibliotek, högskolebibliotek och länsbibliotek. 
 
Kontaktperson: Marcus Strand, Sandvikens folkbibliotek, marcus.strand@sandviken.se  
 
Arbetsgrupp Studiecentra 
Under 1 års tid med start februari 2004 hade en arbetsgrupp i Sandvikens kommun i uppdrag att 
upprätta en plan för uppbyggande av studiecentra/mediatek i kommunen. Kommunfullmäktige 
kom senare att komplettera uppdraget med att även belysa frågan kring medborgarkontor samt 
samhällsservice i ett större perspektiv. 
 
I arbetsgruppen ingick representanter från Tillväxtkontoret (vuxenutbildningen), 
Kunskapskontoret (grundskolan), Bygg- och miljökontoret (stadsarkitekten), Kultur- och 
Fritidskontoret (bibliotekschef + projektledare vuxnas lärande) samt en representant från 
kommunens demokrati- och jämställdhetsråd. Arbetsgruppen har lagt fram ett förslag om att 
Sandvikens kommun ska inrätta en särskild beredning med uppgift att främja utvecklingen av 
studiecentra, med en treårig försöksverksamhet i projektform. Förhoppningsvis kan lokala arenor 
skapas där kommunens alla invånare kan påbörja eller fortsätta sin kunskapsresa, och där en 
mängd aktörer samverkar för att på bästa sätt använda gemensamma resurser. 
 
Kontaktperson: Marcus Strand, Sandvikens folkbibliotek, marcus.strand@sandviken.se  
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Sydöstra Skåne 
Sydöstra Skånes bibliotek samarbetar tätare: 
• med lärcentra och vuxenutbildning 
• inom den egna kommunala organisationen (Försäkringskassa, Arbetsförmedling, 
flyktingsamordnare, handikappkonsulent m.fl.) 
• med Länsbiblioteket i Skåne 
• med handikapporganisationer och studieförbund 
 
Sydöstra Skånes bibliotek samarbetar: 
• kring kompetensutveckling 
• genom erfarenhetsutbyte för all personal över kommungränserna 
• i nätverk kring gemensamma projekt som skrivarläger och länksamling 
• genom att satsa på ett gemensamt lånekort 
• kring marknadsföring 
• kring upphandling av e-böcker 
 
Läs mer: www.ystad.se/vuxnaslarande  
 
Kontaktperson: Susanne Bolding, susanne.bolding@ystad.se , 0411-57 73 03 
 
Värmland 
Nätverk för studiebibliotekarier 
De som i hela eller en del av sin tjänst arbetar med vuxnas lärande träffas regelbundet för 
arbetsmöten. I gruppen ingår även den bibliotekarie som på universitetsbiblioteket ansvarar för 
distansstudenternas service. Man har gjort studiebesök, delat med sig av information och 
kunskaper samt diskuterat gemensamma frågor. Nätverket kommer att fortsätta träffas efter 
projekttidens utgång. 
 
Kontaktpersoner: Lisbeth Råman Ekengren, Länsbiblioteket i Värmland, 
lisbeth.raman.ekengren@regionvarmland.se   och Ina Huss, Länsbiblioteket i Värmland, 
ina.huss@regionvarmland.se 
 
Nätverk med vuxenutbildningsansvariga 
Projektledaren för distansutbildning i Värmland och projektledaren för IVERprojektet har 
tillsammans besökt kommunernas vuxenutbildningsansvariga och folkhögskolorna i länet för att 
informera sig och informera. Länets vuxenutbildningsansvariga träffas regelbundet och till 
träffarna inbjuds biblioteken. Man får del av vad som händer inom vuxenutbildningen i länet och 
har möjlighet att knyta kontakter och informera om biblioteken som stöd för studier. 
 
Kontaktpersoner: Lisbeth Råman Ekengren, Länsbiblioteket i Värmland, 
lisbeth.raman.ekengren@regionvarmland.se  och Urban Gillå, Region Värmland, 
urban.gilla@regionvarmland.se  
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Samarbete med universitetsbiblioteket 
Universitetsbiblioteket har haft kurser för folkbibliotekens personal och utbildat dem i sina 
databaser. Folkbibliotekens personal har också möjlighet att sitta med under ett pass i sökhjälpen 
och i informationsdisken och få en inblick i hur personalen arbetar. Universitetsbibliotekets 
personal har en stående inbjudan att vara med på ett informationspass i ett folkbibliotek. 
 
Kontaktperson: Lisbeth Råman Ekengren, Länsbiblioteket i Värmland, 
lisbeth.raman.ekengren@regionvarmland.se  och Eva Arndt-Kling, Karlstads 
universitetsbibliotek, eva.arndt-kling@kau.se  
 
Gemensam databaspolicy för Värmland 
Vad Karlstad universitet har av databaser är lätt att se men vad som finns på de olika 
folkbiblioteken är svårare att få grepp om. Därför har länets bibliotekschefer enats om en 
gemensam vision, policy och metod för hur databaser skall bli lättare att nå och använda för 
låntagaren. 
 
Alla kommunbiblioteks databaser presenteras på Bibliotek Värmlands hemsida. På samma sätt 
som man av hävd arbetar med frågor som besvaras med referenslitteratur ska man göra med 
frågor som bara kan besvaras med nättjänster – man skickar frågan vidare och hjälper varandra 
där resurser saknas. Varje bib liotek har en ansvarig för information till de andra biblioteken. På 
sikt skall det bli möjligt för en låntagare att via den gemensamma Bibliotek Värmlandportalen nå 
alla bibliotekens elektroniska resurser. 
 
Läs mer: 
http://www.lansbiblioteket.se/projekt/bibliotek_varmland_anteckningar_arbetsgrupperna.htm  
 
Kontakt: Lisbeth Råman Ekengren, Länsbiblioteket i Värmland, 
lisbeth.raman.ekengren@regionvarmland.se  och Ingalill Walander Olsson, Länsbiblioteket 
i Värmland, ingalill.walander.olsson@regionvarmland.se  
 
Östergötland 
Lärcentrum integrerat med bibliotek – Åtvidaberg 
En gång Sveriges andra producent av koppar, nästan i allsvenskan, landets enda baroni, 11 800 
invånare… Till den gängse bilden av Åtvidaberg kan vi nu också foga – Länets första regelrätta 
lärcentrum på bibliotek! 
 
 I Åtvidabergs kommun pågår ett samverkansprojekt mellan bibliotek och vuxenutbildningen som 
syftar till att integrera ett litet lärcentrum i folkbiblioteket. Tanken är att pröva de möjligheter 
som ett litet bibliotek har att fungera som lärcentrum. Representanter för vuxenutbildningen, 
kommunbiblioteket och projekt vuxnas lärande har gemensamt sökt och tilldelats projektmedel 
för etablering och utveckling av lärcentra (800 000 kr) från Centrum för flexibelt lärande och 
bildar även projektets styrgrupp.  
 
Den projektledare som anställts i Åtvidaberg har tillsammans med rektor för vuxenutbildningen 
och bibliotekschef utvecklat en verksamhet med högskolestudier på distans som nu drivs i 
samarbete mellan kommunbibliotek och Bildningscentrum Facetten. Lokaler med 
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telebildsutrustning, studieplatser och datorer har byggts upp på såväl kommunbiblioteket som 
Bildningscentrum. 
 
Läs mer: http://www.lansbibliotek.ostsam.se/  Välj: Projekt/Folkbibliotekets roll i vuxnas 
lärande/Strategisk förankring 
 
Kontaktpersoner:  
Elisabeth Axelsson, bibliotekschef Åtvidaberg, 0120-831 95  
Jan-Olof Olofsson, rektor vuxenutbildningen Åtvidaberg, 0120- 833 75  
Karin Waller, ansvarig för distansutbildning, 0120-833 95 
 
Studieresor och seminarier – Investera i kunskap 
Genom samarbete kan vi öka tillgången till ett flexibelt, lustfyllt och livslångt lärande i attraktiva 
studiemiljöer och med kunnig och engagerad personal. Det var utgångspunkten när 
regionförbundet Östsam och Länsbibliotek Östergötland inbjöd tjänstemän och politiker inom 
utbildning och kultur till studieresor och en serie seminarier under 2004. Vi ville tillsammans 
inspireras av goda exempel och diskutera möjligheterna att tillvarata, samordna och utveckla de 
insatser som görs för vuxnas lärande i vårt län. 
 
Studieresorna gick till platser i Sverige och England där man redan förverkligat integrering av 
lärcentra och bibliotek och härigenom gjort både ekonomiska och verksamhetsmässiga vinster. 
Gemensamt för verksamheten vid de besökta biblioteken är att de studerandes behov och 
förväntningar har ett avgörande inflytande på utvecklingen av befintliga och nya tjänster. 
Följande frågeställningar fanns med i bagaget: 
• Hur kan man samnyttja resurser? 
• Hur skapas ett gemensamt förhållningssätt? 
• Hur ökas kvalitén på bibliotekets tjänster? 
• Leder samverkan till ökad kvalitet inom utbildningar och för studerande? 
 
Läs mer: http://www.lansbibliotek.ostsam.se/  Välj: Projek t/Folkbibliotekets roll i vuxnas 
lärande/Strategisk förankring 
 
Kontaktpersoner:  
Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland, 013-25 56 62  
Kerstin Olsson, Länsbibliotek Östergötland, 013-25 56 61 
 
 
Planen som metodinstrument 
 
Dalarna 
Kurslitteratur 
Under två perioder (januari- februari, augusti-september) under 2003, 2004 och 2005 har alla 
fjärrlånebeställningar, som kommit in till länsbiblioteket, av kurslitteratur samlats in. Efter den 
tredje insamlingsperioden sammanställde vi materialet och kunde då se att den tes vi hade om den 
här typen av beställningar inte stämde. Vi hade en föreställning om att vissa titlar beställdes ofta 
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och att vi då skulle kunna sammanställa en lista över frekvent beställd studielitteratur (som sedan 
skulle läggas ut på länsbibliotekets hemsida) som biblioteken skulle kunna köpa in själva. I själva 
verket har insamlingen antagligen varit till större nytta för länsbiblioteket än för 
kommunbiblioteken. Vi har fått ett underlag som visar inom vilka ämnesområden som 
länsbiblioteket behöver komplettera sitt bestånd. 
 
Kontaktperson: Birgitta Winlöf, Länsbibliotek Dalarna, 023-837 38 
 
Sandviken – Hofors – Ockelbo 
Metodboken – kvalitetssäkring av biblioteket som lärmiljö 
Lärmiljön på samtliga bibliotek i regionen Västra Gästrikland (huvud- och filialbibliotek) ska 
kvalitetssäkras. Metodboken fungerar som vägledande underlag för dialoger på biblioteken, 
utifrån lokala förutsättningar och behov. De insatser i form av aktiviteter och åtgärder som är del 
i arbetet med att pröva och utveckla arbetssätt och olika sorters stöd för vuxnas lärande på 
biblioteken, ställs här samman för att säkerställa god kvalitet. 
 
I Metodboken beskrivs planerade tjänster och aktiviteter inom områden som rör service, teknik, 
pedagogiskt stöd och kompetensutveckling. Med hjälp av handlingsplaner kan vi presentera stöd 
och service som biblioteken bidrar med i ett lärande samhälle. Folkbibliotekens arbete med att 
förstärka stöd och service till vuxenstuderande och vuxnas lärande innebär i själva verket 
kvalitetsutveckling av bibliotekens hela verksamhet. Metodboken är ett redskap i framtagandet av 
biblioteksplaner. 
 
Läs mer: http://www.sandviken.se/kulturfritid/biblioteket Välj Studier, sedan Samverkansprojekt 
 
Kontaktperson: Marcus Strand, Sandvikens folkbibliotek, marcus.strand@sandviken.se  
Se även Kompetensutvecklingsplan i avsnittet Kompetensutveckling 
Se även Ämnesgrupper i avsnittet Kompetensutveckling 
 
Sydöstra Skåne 
Handlingsplaner på alla kommunbibliotek. 
Varje bibliotek har formulerat hur man ska arbeta med de vuxenstuderande på sitt bibliotek. 
Planerna handlar om samarbete, it- frågor, användarundervisning, Boka Bibliotekarie etc. Allt 
utifrån det enskilda bibliotekets förmåga och behov. 
 
Läs mer: www.ystad.se/vuxnaslarande  
 
Kontaktperson: Susanne Bolding, susanne.bolding@ystad.se, 0411-57 73 03 
 
Värmland 
Biblioteksplan/Handlingsplan för arbetet med vuxnas lärande  
I några kommuner har man börjat arbetet med biblioteksplaner och startat med att beskriva 
bibliotekets stöd till vuxnas lärande. Arbetet har just inletts. Projektledaren har funnits med vid 
det första sammanträdet då företrädare för bibliotek och vuxenutbildning träffats. Sedan arbetar 
man vidare tillsammans. Avsikten är att få till stånd ett dokument som beskriver hur man kan och 
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vill arbeta och på vilket sätt, samt att förankra arbetssättet både i biblioteksverksamhet och i 
vuxenutbildning. Dokumentet skall sedan gå vidare och förankras politiskt 
 
Kontaktperson: Ingemar Nordström, Torsby bibliotek, ingemar.nordstrom@torsby.se  
 
Östergötland 
Lokal utvecklingsplan/handlingsplan 
Flera kommunbibliotek i Östergötland har skrivit en utvecklingsplan/handlingsplan för hur 
biblioteksservicen till vuxenstuderande kan utvecklas. Planerna beskriver, utifrån bibliotekens 
olika förutsättningar, hur man vil l (och kan) arbeta. Planerna har tre syften: 
1. Ligga till grund för och utgöra ett stöd för det egna, praktiska arbetet. 
2. Skapa anledning och stoff till reflektion.  
3. Utgöra ett dokument för strategisk förankring. 
 
Exempel på liknande planer från andra håll har använts som inspiration. De bibliotek som önskat 
har fått stöd från projektet i arbetet med planerna. Planerna innehåller bl.a. en analys av befintliga 
resurser, nuvarande kontakter med utbildningssektorn samt en handlingsplan för hur man konkret 
ska fortsätta arbeta med stöd till vuxenstuderande. I flera kommuner har nya kontakter knutits 
mellan utbildningsanordnare och bibliotek. Idag vet man mer om hur de andra parterna arbetar. 
Med fokus på den enskilde vuxenstuderandes bästa utvecklas nu nya möjligheter till samarbete. 
 
Läs mer: http://www.lansbibliotek.ostsam.se/   Välj: Projekt/ Folkbibliotekets roll i vuxnas 
lärande/Metodutveckling 
 
Kontaktpersoner:  
Anne Hederén och Sten Mattsson, Länsbibliotek Östergötland, 013-25 56 62 
 
 
 
KONTAKTUPPGIFTER: När du vill veta mer om våra projekt, kontakta oss gärna! 
 
 
 
DALARNA 
 
Hemsida: http://www.ltdalarna.se//templates/ltsubpage____6632.asp 
Projektledare:  Birgitta Winlöf 
E-post: birgitta.winlof@falun.se 
Tel: 023-837 38 
  
HALLAND 
 
Hemsida: http://www.regionhalland.se/extra/tools/parser/index.cgi?url=/html/pdb/project.html&id= 

106&projectname=Studiebibliotek+Halland&category=Regionbibliotek&subsubnavid=41 
Projektledare:  Charlotte Berglund 
E-post: charlotte.berglund@regionhalland.se 
Tel: 035 - 17 98 42 
 
SANDVIKEN - HOFORS - OCKELBO 
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Hemsida: http://www.sandviken.se/kulturfritid/biblioteket/studier/samverkansprojekt  
Projektledare: Marcus Strand 
E-post: marcus.strand@sandviken.se  
Tel: 026 - 24 16 12 
 
SYDÖSTRA SKÅNE – ( Simrishamn – Skurup – Tomelilla – Sjöbo – Ystad) 
 
Hemsida: http://www.ystad.se/vuxnaslarande  
Projektledare: Susanne Bolding  
E-post: susanne.bolding@ystad.se  
Tel: 0411 - 57 73 03 
 
VÄRMLAND 
 
Hemsida: http://www.lansbiblioteket.se/projekt/IVER.htm 
Projektledare: Lisbeth Råman Ekengren 
E-post: lisbeth.raman@kil.se  
Tel:  054 - 14 80 58,   0554 - 191 68 
 
ÖSTERGÖTLAND 
 
Hemsida: http://www.lansbibliotek.ostsam.se/Projekt/Folkbibliotekets+roll+i+vuxnas+larande/ 
Projektledare: Anne Hederén & Sten Mattsson 
E-post: anne.hederen@ostsam.se   sten.mattsson@ostsam.se  
Tel: 013 - 25 56 62 
 


