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FOLKBIBLIOTEK OCH VUXNAS LÄRANDE

Statligt stöd för förbättrad biblioteksservice till
vuxenstuderande

Vuxnas behov av och förutsättningar för lärande har successivt förändrats under senare år.
Lärandet kan inte begränsas till ungdomsåren och några avgränsade perioder i yrkeslivet
därefter. Kraven på flexibilitet och förändring är stora inom såväl arbetslivet som samhället i
övrigt. Lärandet är livslångt - det pågår hela livet, på olika sätt och i olika miljöer.

I regeringens proposition Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen 2000/01:72
(läs sammanfattning) och efterföljande beslut, formuleras en ny nationell strategi för vuxnas
lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen.

Möjligheter till lärande och stödet till detta måste i ökande grad finnas när och där medborgaren
behöver och söker ny kunskap. Pedagogik och arbetsformer måste utvecklas för att motsvara
individers föränderliga och ökande behov av lärandet. Förmågan att kunna använda olika
strategier, medier och redskap för att lära sig förstå och handla i en komplex verklighet, behöver
stöd för att utvecklas i alla former av lärande. En grundläggande samsyn över politikområden ska
eftersträvas.

År 2002 upphörde Kunskapslyftet och statsmakternas åtgärder växlar i och med den nya
förordningen för vuxnas lärande över till att inriktas på att stödja flexibelt lärande1.

I infrastrukturen för vuxnas lärande förutsätts två huvudspår:
-samverkan mellan aktörer på lokal och regional nivå
-goda lärmiljöer som stödjer vuxnas lärande

Folkbiblioteken - stöd för vuxnas lärande

Då allt fler vuxna söker sig till biblioteken för att söka kunskaper, måste biblioteken vara en plats
som stimulerar till och stödjer lärande.

Folkbibliotekens möjligheter att utveckla verksamheten för att kunna svara upp till dessa behov
och förväntningar har diskuterats under lång tid och varit föremål för många lokala
utvecklingsarbeten och projekt. För att de svenska folkbiblioteken nu ska ha möjlighet att arbeta
strategiskt och målinriktat, krävs ett tydligare, samlat stöd på nationell nivå. Nya kontaktnät över
politikområdesgränserna, utveckling av arbetsformer och metodik och stöd från forskning och
erfarenheter är viktiga i ett sådant arbete.

                                                
1 Flexibelt lärande innebär en utbildningsform där stor hänsyn tas till den enskilda eleven och hans eller hennes egna
önskemål och förutsättningar. Ett flexibelt lärande ger den studerande möjlighet att välja tid, plats, tempo och form
för studierna.



Nytt uppdrag för Kulturrådet
Som ett led i den statliga satsningen på vuxnas lärande har Kulturrådet från och med 2002 i
uppdrag att öka tillgången till folkbiblioteksservice för vuxenstuderande. Kulturrådets insats ska
medverka aktivt till att folkbiblioteken utvecklas till viktiga och erkända platser för det livslånga
lärandet. Arbetet ska ha fokus på den enskilda individens behov.



Kulturrådets uppdrag utvecklas på tre plan:

1. Att praktiskt pröva och utveckla metoder
Det handlar om allt från nya samarbetsformer och pedagogisk metodik till logistik (t.ex. IT-stöd,
fjärrlån, öppettider, utrustning m.m.)

Utvecklingsarbetet sker i sju stora utvecklingsprojekt med lite olika inriktning varav fyra är
länsövergripande och tre är samverkansprojekt mellan flera kommuner. Projekten är treåriga och
startade 2002/2003. Kulturrådet ger medel (ett år i taget) för lönekostnad för en projektledare per
projekt. Projektutvärdering sker inom ramen för varje projekt och rapporteras till Kulturrådet.

2.  Att verka för långsiktig förändring
En bibliotekskonsulenttjänst har inrättats på Kulturrådet för att verka för långsiktig förändring.
Ett informellt nationellt nätverk med myndigheter och organisationer med nationella uppdrag har
startats av Kulturrådet för gemensam dialog och erfarenhetsutbyte och för att finna vägar till
samverkan. Konsulenten stödjer projekten och annat pågående utvecklingsarbete och bidrar till
att erfarenheter och kunskaper sprids och diskuteras nationellt.

3.  Att reflektera, diskutera och få erfarenhet
Det tredje planet handlar om att dra långsiktig nytta av erfarenheter och kunskaper så att dessa
kan utnyttjas nationellt, regionalt och lokalt för vidare utveckling och för strategiskt
förändringsarbete när det gäller bibliotekens roll för lärande. Kulturrådet har därför gett i
uppdrag åt forskare från Bibliotekshögskolan i Borås att inom ramen för ett forskningsprojekt
följa verksamheten under hela projektperioden. Flera metoder med kvalitativ ansats kommer att
användas, som t ex observationer och intervjuer, men forskarna kommer också att ha en mer
aktiv och deltagande roll vid vissa möten. Tidigare studier inom biblioteks- och
informationsvetenskap kommer att kunna användas för att belysa frågeställningar. Tre teoretiska
angreppssätt har bedömts som intressanta:
- ett organisatoriskt (nya former av samarbete - hur utvecklas de?)
- ett professionsinriktat (bibliotekarierollens förändring)
- ett inriktat på pedagogiska arbetsmetoder i bibliotek (hur sker metodutveckling?)

Framgångsfaktorer är självklart intressanta men också erfarenheter utifrån områden där man
lyckats mindre bra.

De sju projekten2 och bibliotekskonsulentens arbete är utgångspunkt för forskningsprojektet,
som alltså inte ska utvärdera respektive projekts resultat. Projektledarna är en nyckelgrupp för
forskarnas intervjuer och samtal. Forskarna kommer även ha nära kontakt med
bibliotekskonsulenten vid Kulturrådet.

Webbplatsen Vuxbib  www.vuxbib.nu
Vuxbib är ett samarbete mellan Kulturrådet och Länsbiblioteket i Värmland. Vuxbib är ett forum
för dialog, erfarenhetsutbyte och information om pågående utvecklingsarbete. Syftet är att
kommuner, myndigheter och organisationer ska kunna dra direkt nytta av och knyta an till
arbetet på olika sätt.

                                                
2 Projekten är numera sex till antalet. Projektet I Botkyrka – Huddinge kommuner avslutades i maj 2003 efter att ha
arbetat med och uppnått en del av de uppställda målen. Projektet stod inför en nödvändig omformulering och
fördjupning för att fortsättningsvis kunna bedrivas med framgång. Efter en tids process stod det klart att tillräckliga
förutsättningar för en fortsättning



Kulturrådsstödda projekt ”Folkbibliotek och vuxnas lärande”

För ytterligare information och kontaktuppgifter se projektets webbplats: www.vuxbib.nu

?Dalarna – Länsbibliotek Dalarna  Projektledare: Birgitta Winlöf

Projektet koncentrerar sig till fyra kommuner i länet; Falun, Borlänge, Leksand och
Malung som prövar olika pedagogiska arbetsmetoder. Vi arbetar med handledning
och vägledning av de biblioteksbesökare som är involverade i olika typer av
lärande; formellt, icke-formellt och informellt. Samtidigt fokuserar vi också på
bibliotekspersonalens kompetensutveckling samt ett effektivt utnyttjande av
bibliotekens alla resurser.
--------------------------------------------------------------------------------
?Halland – Länsbibliotek Halland Projektledare: Charlotte Berglund

Studiebibliotek Halland är ett långsiktigt och systematiskt förändringsarbete för att
utveckla tjänster, arbetsmetoder och nätverk för biblioteksstöd till vuxnas lärande.
Perspektiv som genomsyrar hela projektet är bred förankring, samarbete och
samordning med vuxenutbildningsaktörer i - och utanför - regionen.
--------------------------------------------------------------------------------
?Värmland – Länsbiblioteket i Värmland Projektledare: Lisbeth Råman
Ekengren
Projektet IVERs syfte är att verka för ökad användning av nättjänster - både betal-
och gratistjänster - på kommunbibliotek i länet. I infrastrukturuppbyggnaden vill vi
med ny teknik erbjuda information till de studerande, var de än befinner sig.
Projektet vill i samverkan förbättra tillgången till information för de
vuxenstuderande. Samverkan med samtliga kommunbibliotek och lärcentra är
central liksom tät kontakt med de studiebibliotekarier som arbetar i respektive
kommun.
--------------------------------------------------------------------------------
?Östergötland - Länsbiblioteket i Östergötland Projektledare: Anne Hederén,
Urban Bäckström
Utvecklingsarbetet i Östergötland är inriktat på att främja samverkan,
metodutveckling och utökad kompetens inom områden av gemensamt värde för
utbildningsanordnare och bibliotek. En övergripande frågeställning är hur
biblioteksstödet ska utformas för att på bästa sätt motsvara vuxenutbildningens, och
den vuxenstuderandes, behov. Väsentliga delar av projektet inriktas på att skapa
nätverk, pröva olika former av kompetensutveckling, stärka och utveckla
pedagogiska biblioteksroller samt stödja metodutveckling.
--------------------------------------------------------------------------------
?Sandviken - Hofors - Ockelbo – Projektledare: Marcus Strand

Att utveckla filial- och huvudbibliotek till lär- och studiecentra som kan erbjuda
studieverkstad, pedagogisk handledning, överblick av befintliga
studievägledningsresurser och samverkar med kommunernas övriga stöd för
individens lärande. Fortbildning av pedagoger i informationssökning och
synliggörande av biblioteket som kunskapscentrum är andra prioriterade uppgifter.
--------------------------------------------------------------------------------
?Ystad - Sjöbo - Simrishamn - Tomelilla - Skurup –   Projektledare:
Susanne Bolding
Projektet är ett samarbete mellan biblioteken i de skånska SÖSK-kommunerna
(Sydöstra Skånes Samarbetskommitté). Vi ska arbeta för alla i våra kommuner och
bidra till en högre utbildningsnivå och större kompetens. Vi vill stärka bibliotekets
roll som en viktig förutsättning för vuxnas lärande.



Utvecklingsområden
Projekten representerar olika infallsvinklar på hur stödet till vuxnas lärande kan utvecklas.
Följande utvecklingsområden har identifierats som mest angelägna:

• Litteraturförsörjning och tillgång till databaser och elektroniska tidskrifter
• Kompetensutveckling
• Pedagogisk handledning
• Utvecklat samarbete bibliotek och vuxenutbildning
• Biblioteket som studiemiljö
• Strategisk förankring

IVER - Folkbibliotek och vuxnas lärande i Värmland

Sedan hösten 2002 pågår ett vuxnas-lärande-arbete på Länsbiblioteket i Värmland: projektet
IVER (Informationssökning Via Elektroniska Resurser). Projektet är ett av sex kulturrådsprojekt
med inriktningen "Folkbibliotek och vuxnas lärande". Se www.vuxbib.nu för information om
samtliga projekt.
Mycket av det arbete som påbörjades under år ett kommer att fördjupas och intensifieras under
det kommande året. Under den passerade projekttiden har projektet IVER/ Folkbibliotek och
vuxnas lärande hunnit etableras i länet och bibliotekspersonalen har under projektets gång blivit
mer medvetna om folkbibliotekens, i många fall, avgörande betydelse för den stora gruppen
biblioteksbesökare -  vuxenstuderande. Under det gångna året har en hel del tid och kraft gått åt
till att förankra projektet inåt – mot folkbiblioteken i länet och att bygga upp ett starkt nätverk
genom studiebibliotekariegruppen. Nu känns det självklart att fortsätta verka ännu mer utåt –
mot lärcentra och mot andra institutioner.

Mål och idéer
En av IVER-projektets centrala idéer är att öka användningsgraden av nättjänster på
folkbibliotek. Detta görs genom att sprida kunskap om elektroniska och tryckta resurser både hos
bibliotekspersonal och vuxenstuderande. Projektet är också en resurs för biblioteken i länet för
att kunna delta i uppbyggnaden av den nya infrastrukturen för vuxnas lärande. En infrastruktur
där också de lokala mindre biblioteken i allra högsta grad kan vara delaktiga. Projektet vill verka
för att skapa ett starkt nätverk för utbildning i Värmland där biblioteken är en självklar plats för
den studerande att dagligen använda sig av. Den vuxenstuderande ska uppleva att den får
kvalificerad hjälp på biblioteket och ska vid behov exempelvis kunna boka en bibliotekarie för
personlig handledning.
En viktig del i projektet är också att samverkan mellan biblioteken i Värmland ökar. Vi vill
systematisera samarbete om frågor som ställs i informationsdiskar, samla relevanta länkar, köpa
efterfrågad litteratur och i alla tänkbara sammanhang samverka kring resurserna.

Att hitta och visa på individuella lösningar för förbisedda grupper som studerande med
funktionsnedsättning och studerande med utländsk bakgrund är också en väsentlig del av
projektet. Det arbetet kommer att påbörjas under hösten 2003.

Ytterligare ett mål med projektet är att bygga och driva webbplatsen Vuxbib
http://www.vuxbib.nu tillsammans med Kulturrådet. Webbplatsen samlar i första hand



information om de sju samverkansprojekten ”Folkbibliotek och vuxnas lärande” men är en viktig
resurs för alla som arbetar inom området.

Arbetsform och organisation
Länsbibliotekarien, fyra konsulenter från Länsbiblioteket och studiebibliotekarier i länet fungerar
som referensgrupp för projektledaren.

Viktiga samarbetspartners är bibliotekscheferna i länet, studiebibliotekarier (som finns på
flertalet kommunbibliotek i Värmland sedan hösten 2002), gymnasiebibliotekarier i
kommunerna, Region Värmlands utbildnings- och kompetensutvecklare, lokala lärcentra,
Karlstads Universitetsbibliotek, Sjukhusbiblioteken i Värmland och LänsAV-centralen. På
nationell nivå är KULDA och Nätbildarna samarbetsparters.

Region Värmland samordnar lärcentran i länet på regional nivå. Länsbiblioteket har deltagit i de
lärcentraträffar som ordnats från början. Länsnätverkets regionala arbete formas utifrån de
önskemål och behov som framkommit i de olika arbetsgrupperna. I detta Länsnätverk ingår bl.a.
länsbibliotekarien, bildnings- och kompetensansvarig på Region Värmland,
lärcentrarepresentanter från kommunerna, universitetet och universitetsbiblioteket samt
folkhögskolorna.

Exempel på genomfört arbete under första projektåret
– framgång och motgång:

Studieportal Värmland
Sedan januari 2003 finns Studieportal Värmland wermland.se/lansbib/portal tillgänglig för
studerande och allmänheten. Portalen hjälper de studerande att hitta ingångar till den virtuella
informationsvärlden och även avlasta biblioteken vissa enklare frågor. Från perioden mars-
augusti 2003 hade 2 087 besök gjorts på sajten, det tycker vi är fina siffror.

Studieportalen har tagits fram i samarbete med Britt-Inger Fisk, Länsbiblioteket i Värmland.
Portalen är en webbsida med ämnesvis uppdelade kvalitetslänkar som är speciellt utvalda för
vuxenstuderande. Både nationella och internationella gratisnättjänster och betalnättjänster finns
presenterade på sidan. Studieportalen har tilllägget ”Värmland” för att den också innehåller
värmlandsspecifika länkar, man kan exempelvis hitta alla bibliotekskataloger i länet, WermSök
(en samsökskatalog med alla värmländska bibliotekskataloger) värmländska författarporträtt,
EU-guide Värmland och Regionfakta m.m.

Ambitionen är att alla kommunbibliotek i länet ska anpassa studieportalen lokalt, exempelvis
marknadsföra nättjänster som finns på det egna biblioteket och kunna informera om vilken
service de erbjuder vuxenstuderande. Det bör också vara enkelt att komma i kontakt med
studiebibliotekarien på kommunbiblioteket via den lokalanpassade portalen. Länsbiblioteket vill
därför få fler bibliotek i länet att lokalanpassa Studieportal Värmland och därigenom också
synliggöra sina studiebibliotekarier. Detta har visat sig vara svårare än vi trodde, få bibliotek har
tillräckliga resurser för att låta någon ur den egna personalen arbeta med utformning och
underhåll av den egna hemsidan. Många bibliotek har också ett bristfälligt samarbete med den
kommunala IT-avdelningen som ofta är de som har huvudkontrollen över även bibliotekets
webb. Bibliotekens hemsidor har därigenom ingen självklar prioritet.

Nättjänster i Värmland
Två genomgripande nättjänstinventeringar på bibliotek i länet har gjorts inom IVER-projektets
ram. Syftet med inventeringarna var att få en översikt över vilka databaser som finns på



kommunbiblioteken samt få en bild av hur personalen ser på planering av nättjänster på det egna
biblioteket. Genom KULDA-projektet marknadsförs nya intressanta nättjänster mot
kommunbiblioteken. IVER arrangerar informationsträffar och utbildningsdagar i länet i
anslutning kring aktuella KULDAnättjänster. Under våren 2003 har vi satsat extra mycket på
EBSCO Master File Elite och Genline, länsabonnemang har tecknats för dessa databaser.

Få bibliotek har hittills en egen budgetpost för databaser i medieplaneringen, det leder till att
många bibliotek upplever att de inte får tillräcklig överblick över sina abonnemang. Oftast finns
heller ingen huvudansvarig för databasutbudet på biblioteket, det bidrar till att frågan inte lyfts
tillräckligt på arbetsplatsen. Där det finns personal som har ett övergripande ansvar kan man
tydligt märka en skillnad på hur man ser på databasfrågan. Många bibliotek abonnerar
oreflekterat år efter år på databaser de inte utnyttjar och på flera bibliotek har man ännu inte tagit
itu med att ordna med IP-nummerinloggning till databaserna. Ett uppvaknande i frågan håller
dock på att ske.

 Projektet IVERs ambition är att få kommunbiblioteken att satsa på att använda och
marknadsföra de nättjänster man abonnerar på istället för att påbörja nya databasabonnemang.
En annan svårighet som påträffats är hur bibliotekspersonalen ska förmås att föra sina kunskaper
vidare till de vuxenstuderande – som är den egentliga målgruppen för länsbibliotekets många
informationstillfällen. På de orter där en studiebibliotekarie finns, är möjligheterna betydligt
större att informationen förs vidare till rätt målgrupp. Erfarenheter som KULDAprojektet gjort
på området har varit till stor hjälp när det gäller tänkandet kring hur man kan arbeta med
databaser på folkbibliotek: http://www.bibl.vgregion.se/kulda/Metodboken/index.htm

Studiebibliotekarieträffar
Sedan hösten 2002 har tio studiebibliotekariemöten hållits i länet. Det har varit givande träffar
med varierande innehåll. Oftast har vi träffats på någon av studiebibliotekariernas arbetsplats,
ibland med gäst från ”vuxenutbildningsvärlden”. Vi har också genomfört inspirationsresor, bl.a.
till Örebros Öppen Skola, Masugnen i Lindesberg och Falbygdens Lärcentra. Gruppen upplevs
av många som väldigt viktig för att bl.a. diskutera pedagogiska frågor som dyker upp på
biblioteken. Vi planerar att starta en intern studiecirkel för att kunna fokusera på frågor som
engagerar oss extra mycket, exempelvis medieförsörjning och pedagogik.
Studiebibliotekariegruppen är en viktig idé- och informationsresurs för projektet, genom
studiebibliotekarierna utvinns mycket praktisk erfarenhet från området vuxnas lärande och
folkbibliotek. Alla utom en i gruppen har vuxenstuderandefrågorna som en av många
arbetsuppgifter, detta gör att de flesta inte kan lägga ner så mycket tid och engagemang på
området som skulle behövas. Man har andra dagliga rutiner och arbetsuppgifter som kräver
mycket och studiebibliotekarieuppgifterna prioriteras på de flesta håll inte tillräckligt av
arbetsledningen.

IVER mejllista
Under Kulturnät Sveriges publika diskussionsforum www.kultur.nu kan man lätt anmäla sig till
mejlistan ”IVER”. Syftet med listan är att biblioteken i länet lätt och snabbt ska kunna komma i
kontakt med varandra och t.ex. tipsa om elektroniska resurser. Listan är också praktiskt att
använda sig av för Länsbiblioteket för att smidigt kunna nå ut med information som rör IVER-
projektet. I augusti 2003 fanns 54 registrerade prenumeranter. 

Särskilt under etableringen av projektet fyllde e-postlistan en stor funktion. I början fanns en
högre aktivitet bland prenumeranterna, den har med tiden avtagit betydligt. Inläggen i listan görs
numera i huvudsak av IVERs projektledare, men fortfarande är listan en praktisk kanal.



.
Samverkan
Tidigare nämndes Länsbiblioteket goda samarbete med Sjukhusbiblioteken i Värmland och
Karlstads universitetsbibliotek. Fler samarbetsprojekt är på gång. Under hösten 2003 kommer
universitetsbiblioteket att arrangera kurser som vänder sig till folkbibliotekspersonal i länet.
Kursernas innehåll är t.ex. inblick i universitetsbibliotekets service och pedagogiska roll, e-
tidskrifter och databasutbud. Syftet med kurserna är att ge folkbibliotekens personal större
inblick i universitetsbibliotekets arbete med studenter. På köpet får universitetsbibliotekets
personal inblick i folkbibliotekariernas arbetssätt och syn på service och vuxenstuderande. Det
kan vara svårt att få förståelse för varandras arbete om man inte träffas och diskuterar problem
och glädjeämnen. Under många år har folkbiblioteksvärlden och universitetsvärlden verkligen
varit två olika världar, nu håller de på att närma sig varandra. Samverkan är också ett tema för ett
nystartat projekt på Länsbiblioteket i Värmland; ”Bibliotek Värmland – med låntagaren i
centrum”: http://wermland.se/lansbib/projekt/index.html

Folkbibliotek och vuxnas lärande i Östergötland

Mål och metoder
Det projekt som drivs av Länsbibliotek Östergötland har sin inriktning på metodutveckling.
Projektets övergripande mål är stärka bibliotekens funktion som stöd för vuxnas lärande. För att
biblioteksstödet till studerande ska kunna vidareutvecklas behöver bibliotek och
utbildningsanordnare finna nya samarbetsformer, utveckla arbetsmetoder och pedagogisk
metodik som utgår ifrån den vuxenstuderandes behov.

Inom ramen för projektet ska bland annat prövas olika former av användarutbildning och
utbildning av bibliotekspersonal. Övergripande led i arbetet strävan till samverkan över
politikområden och med utbildningssektor. Projektet ska metodiskt stödja och delta i befintliga
och tillkommande nätverk kring de vuxnas lärande. I metodarbetet ingår också att tydliggöra och
beskriva en struktur i samarbetet skola-bibliotek. Denna struktur ligger till grund för en
pedagogisk utvecklingsplan som redovisar bibliotekets roll och resursbehov. Målet för projektet
är att ge den vuxenstuderande möjligheter att skaffa sig en god informationskompetens.

Frågeställningar
För att poängtera att detta är ett utvecklingsprojekt som syftar till metodutveckling och till analys
av problemområden har vi formulerat följande frågeställningar:

• Hur blir folkbiblioteken en aktiv del av den infrastruktur som ska ge stöd för vuxnas
lärande? Vilka insatser krävs lokalt, regionalt och nationellt för att främja en positiv
utveckling?

• Hur kan folkbibliotek på bästa sätt möta den vuxenstuderandes behov och önskemål?
• Har folkbibliotekarien någon roll i lärandet utöver medie- och informationsförsörjning?
• Vad innebär en handledande bibliotekarieroll? På vilket sätt kan denna utvecklas och

stödjas genom kompetensutveckling



Omvärldsanalys

Organisation av vuxenutbildningen / Kartläggning av biblioteksresurser

Under projektets inledningsfas har vi genomfört en översiktlig inventering av vuxenutbildningen
i länet. Inventeringen utvisar, att situationen är mycket olikartad i de olika kommunerna. En
tolkning är att olikheterna beror på faktorer som invånarantal och utbildningsnivå, men
olikheterna torde också bero på skiftande lokala prioriteringar och synsätt. Ekonomiska villkor
spelar också en stor roll.

Hemsidan - en förutsättning
Ett exempel är länets Mål2-kommuner som tack vare EU-bidrag kunnat utveckla lärcentra och
bibliotekshemsidor och härigenom uppnått en standard som, relativt sett, ger de små
kommunerna ett bättre utgångsläge än de medelstora och stora. Hemsidan utgör en viktig första
förutsättning för biblioteken för att kunna utveckla sina pedagogiska roller som utbildare
respektive handledare.

Nya grupper för biblioteken
Viktigt att notera är erfarenheten från många av biblioteken att de studerande man mött inom
ramen för kunskapslyftet är personer som aldrig tidigare varit i kontakt med ett bibliotek. Att
arbeta gentemot vuxenstuderande innebär därför en möjlighet att bredda verksamheten och är ett
sätt att fullfölja uppdraget att nå ut till nya grupper.

Att öppna nya perspektiv
Av inventeringen/kartläggningen framgår att utbildningsvärldens förväntningar på biblioteken är
av traditionell karaktär; man efterfrågar läsfrämjande åtgärder, ökat öppethållande och
kurslitteratur. Bibliotekens roll i en lärandeprocess innebär ofta ett helt nytt perspektiv. Genom
nätverken har vi dock kunnat initiera även andra tankar kring hur biblioteket kan användas och
den problematik som kan uppstå när studerande möter bibliotek.

Strategisk förankring

Övergripande led i projektarbetet är strävan till samverkan över politikområden och med
utbildningssektor. Projektet ska metodiskt stödja och delta i befintliga och tillkommande nätverk
kring vuxnas lärande. Under första projektåret har stor del av tiden ägnats åt strategisk
förankring, eftersom vi bedömt att det är en viktig förutsättning för utvecklingsarbetet på lång
sikt. Projektet är nu representerat i tre regionala nätverk/organisationer som med olika
infallsvinklar arbetar med vuxenutbildning, Östsams regionala nätverksgrupp, Östergötlands
Bildningsförbunds (ÖBF) styrelse och Östgötaforum.

Biblioteken och regional utveckling
Regionförbundet Östsam fokuserar på livslångt lärande som ett av fyra verksamhetsområden.
Östsams roll som möjliggörare för gränsöverskridande samverkan kan inte nog betonas. Vi har
redan haft stor nytta av detta i projektarbetet. Via Östsam har vi fått kontakt med nyckelpersoner
som vi sedan kunnat utveckla lokalt samarbete med. Länsbiblioteket ingår, via Östsam, i ett
partnerprojekt om det livslånga lärande inom EU (R3L), European Networks of Learning
Regions.



Ett annat exempel är att Länsbiblioteket har blivit inbjudet att delta i utformningen av den
regionala utvecklingsplanen för Östergötland. Vi ska tillsammans med ansvariga tjänstemän
utarbeta delar som handlar om bibliotekens roller i samhället och för individen, med särskilt
fokus på det livslånga lärandet. Utvecklingsplanen är ett övergripande dokument med långsiktiga
mål som ska beskriva en önskvärd framtida utveckling för Östergötland.

Delta i utformningen av biblioteksplan i Boxholms kommun
Projektet medverkar med intervju och enkätarbete som underlag för de delar i biblioteksplanen
som berör vuxenutbildning – bibliotek. Vi ser detta som ett tillfälle att i liten skala pröva
biblioteksplan som utvecklingsverktyg.

Kompetensutveckling

Gemensamt för samtliga bibliotek är att man framhåller kompetensen som en viktig
biblioteksresurs och kompetensutveckling som ett verktyg för vidare utveckling. Kommun-
biblioteken efterfrågar utbildning av den egna personalen för att kunna hantera en pedagogisk
roll.

Pröva olika former av kompetensutveckling
Under 2003 och 2004 kommer kompetensutveckling inom ramen för projektet Vuxnas lärande
att vävas in i Länsbibliotekets kursutbud. Det kommer att handla om kunskapsutveckling,
pedagogiska perspektiv och metoder som främjar utvecklandet av informationskompetens,
informationssökning i lärprocessen, handledning, bibliotekariens roll i lärandet samt metodik
vid probleminriktat arbetssätt. Vi önskar pröva olika former, föreläsningar, erfarenhetsutbyten,
studieresa, workshops både ”live” och distans via telebild. Alla kommunbibliotek har utsett
kontaktpersoner som regelbundet ska samlas till tematräffar. Läs om vårens träff.

Distansföreläsningar
Under våren 2003 genomfördes en telebildföreläsning i samarbete med lärcentra i länet. 15
personer deltog via sex telebildstudios. Vi kommer att pröva distansföreläsningar via lärcentra
även fortsättningsvis. Konceptet ökar möjligheterna till ett brett deltagande i utbudet och blir ett
led i samverkan med lokala lärcentra.

Samarbete med Linköpings Universitet
Diskussioner har förts mellan Länsbiblioteket och Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik vid
Linköpings Universitetsbibliotek om möjligheten att erbjuda en 5 poängskurs om bibliotek och
lärande. Det eventuella genomförandet av en sådan kurs planeras till hösten 2004. Samverkan
med universitetsbiblioteket sker även inom andra moment av kompetensutvecklingen.



Metodutveckling

Pröva fördjupad samverkan med lärcentrum / utbildningsanordnare.

Lärcentrum integrerat med bibliotek
Projektet medverkar i dialoger som förs i Åtvidabergs och Ödeshögs kommuner och som syftar
till att integrera lärcentra i folkbiblioteket. Tanken är att pröva de möjligheter som ett litet
bibliotek har att fungera som lärcentrum.

Samverkan lärcentrum-folkbibliotek-distansutbildning
I Motala kommun har projektet tagit initiativ till samverkan mellan lärcentrum (som i Motala
kallas utbildningscenter), lokalt folkbibliotek och universitetsbibliotek (Örebro och Karlstad).
Samverkan handlar primärt om att skapa förutsättningar för ett fungerande kontakt- och
informationsnät mellan de tre aktörerna. Hur kan man via lärcentrum kan utveckla kontakter
mellan utbildningsanordnare och lokala bibliotek för att möjliggöra en förbättrad service till
distansstuderande? Förhoppningen är att hitta ett koncept att sprida till fler kommuner.

Från biblioteksservice till stöd för lärande
En viktig del av projektet handlar om att tydliggöra och utveckla pedagogiska biblioteksroller.
Att utveckla sin verksamhet till att bli stöd för lärande innebär utmaningar för folkbiblioteken.
Förändringar i undervisningsmetodik och mer elevaktiva former för lärande påverkar vilken typ
av stöd de studerande efterfrågar från biblioteken. Att identifiera och administrera fjärrlån av
kurslitteratur ställer naturligtvis inte samma krav på stöd som problembaserad
informationsökning. Det är sällan väldefinierade frågor som de studerande kommer med, utan
ofta behöver man hjälp att hitta en fokusering på sitt problem. Utan någon avgränsning är det
svårt att påbörja sökningen. För utbildningsanordnare och lärare är ofta den här problematiken
inte känd. Att studerande söker (och får) ett stöd i sitt lärande på biblioteket ligger utanför den
traditionella bilden av biblioteket som tillhandahållare av litteratur/information. Här finns behov
av att tydliggöra och återkoppla till utbildningssektor och vi har allt att vinna på ökad
samverkan.

Utan kännedom och förståelse för den process en studerande befinner sig i är det lätt att hemfalla
åt frustration över hur uppgifterna formulerats. Många bibliotekarier vittnar om osäkerheten att
hantera de studerandes vaga frågor. Risken är att vi i och med detta lämnar den studerande i
sticket och väljer att begränsa bibliotekariens roll till den klassiska - medieförsörjarens. Allt
annat är ”skolans sak”. En sådan utveckling vore för de studerande mycket olycklig.
Bibliotekariens kompetens behövs i lärprocesser där informationssökning används som metod. I
kompetensen ligger (förutom källkännedom) förmågan att skapa överblick, strukturera och
avgränsa ett ämnesområde. Vi behöver tydligöra detta för oss själva och utveckla metoderna för
att förmedla våra strategier till andra.

Vi är i detta arbete inspirerade av Carol Kuhlthaus forskning (se litt.lista) om sökprocessen och
hennes tankar kring låntagarstöd. Vi vill pröva om denna teoribildning kan användas som
utgångspunkt i metodutvecklande arbete.

Kuhlthau talar om  Level of mediation dvs nivåer för låntagarstöd i referensarbetet. Man skulle
kunna benämna detta som kvalitéer i referensarbetet. Hon urskiljer två aspekter på stödet:
Informationsrelaterad – ger tillgång till information och källor
Processorienterad – inriktad på problemlösning och lärande



Kuhthau presenterar en analysmodell som man kan använda som utgångspunkt för att diskutera
kvalitet och pedagogiska aspekter i referensarbetet. Vilken typ av stöd väljer jag som
bibliotekarie att ge? Hur uppfattar jag min roll? Nivån för stödet kan vara avhängigt olika
faktorer – vilken typ av fråga det är, disponibel tid, hur bibliotekarien ser på sin yrkesroll etc.

Organizer - Organiserar källor, därutöver endast självbetjäning
Locator - Ett klart svar på en klar definierad fråga (Var finns?, Vem har skrivit?)
Identifier - Ger rätt källa till rätt person
Advisor – Ger råd, rekommendationer, tips om ett antal olika källor inom ett
speciellt ämnesområde
Counselor - Intervenerar i hela processen

Forskning, utvärdering

Tankar kring utvärdering och forskning har funnits med redan från projektstarten. När det blev
klart att den forskning som BHS gör på uppdrag av kulturrådet inte skulle omfatta Länsbibliotek
Östergötlands projekt kontaktades CMTO, Centrum för människa, teknik och organisation, vid
Linköpings universitet. (http://www.liu.se/cmto ). CMTO har en forskningsmodell som
kännetecknas av en iterativ forskningsprocess, där data från forskningsarbetet successivt återförs
till praktiken, görs till föremål för tolkning och diskussion, för att sedan ligga till grund för det
fortsatta forsknings- respektive förändringsarbetet.

En doktorand som knutits till projektet i maj 2003, Anette Hallberg, har sitt ordinarie arbete på
CFL, Nationellt centrum för flexibelt lärande i Norrköping. Eftersom det ingår reflektion och
analys under arbetets gång med forskningen från CMTO, innebär även detta en värdering av
projektet. Anette Hallberg kommer att följa projektet under hela projekttiden och använda det i
sin doktorsavhandling.

Forskningsprojektet kommer att studera förbättringsfaktorer för samspel mellan lärcentra,
vuxenutbildning och bibliotek. Studien inriktas på två nivåer: organisationsnivån och
individnivå:

Hur kan biblioteken skapa förutsättningar för vuxnas lärande?
Bibliotekens organisation gentemot vuxenstuderande, utbildningsanordnare och arbetsliv.
Interaktion med tekniken – studerande och bibliotekspersonal
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