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April 2002 fick vi på huvudbiblioteket i Nacka veta att Skolverket beviljat ca 2, 7
miljoner kronor som stöd för att utveckla en infrastruktur för vuxnas lärande i Nacka
kommun. Nacka ligger i Stockholms län och kommunen har ca 76 000 invånare.
Biblioteken i Nacka består av huvudbiblioteket i Forum Nacka plus sex stycken lokala
bibliotek.

De 2,7 miljonerna, som bland annat kommer att användas till att bygga upp ett lärcenter
på huvudbiblioteket, är en del av det statsbidrag på 350 miljoner kronor som staten tillfört
kommunerna för att främja det livslånga lärandet. Ansökan gjordes av Hugo Johansson,
dåvarande rektor för Komvux i samarbete med biblioteket.

Begreppet ”det livslånga lärandet” står för ett återkommande, eller ständigt pågående
lärande. Istället för att utbildning koncentreras till en avgränsad period i livet, vilket
tidigare var det vanliga, är utbildning och lärande i dagens samhälle en livslång process.
Den ökade utbildningssatsningen i samhället (varav Kunskapslyftet är ett exempel) och
den nya informations- och kommunikationstekniken ger förutsättningar för en
”kunskapsrevolution” (enligt Distansutbildningskommittéen, SOU 1998:84).
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LärForum vill förbättra möjligheterna för alla former av lärande, formellt eller informellt.
Syftet med att bygga upp LärForum är att öka efterfrågan på vuxenstudier även bland
dem som är studieovana, har tidigare dåliga erfarenheter av traditionella
utbildningsformer eller av andra orsaker uppskattar möjligheten att skräddarsy såväl
utbildningsplan som utbildningstakt. Flexibelt lärande är nyckelorden.

Målet är att främja och underlätta det livslånga lärandet för samtliga vuxna i Nacka
kommun. Utbildning bidrar till den individuella personliga utvecklingen, men är
samtidigt en förutsättning för ett demokratiskt kunskapssamhälle, ekonomisk tillväxt och
full sysselsättning.

I en presentation av IFLA-projektet ”The role of Public Libraries in lifelong learning”
konstateras att folkbiblioteket är av största betydelse för det livslånga lärandet och rentav
en förutsättning för det demokratiska kunskapssamhället:
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Det finns undersökningar som visar att hälften av de som besöker ett folkbibliotek redan
idag gör det i studiesyfte, eller som den brittiske fd kulturministern Chris Smith har
uttryckt det: ”Biblioteken är våra kvartersuniversitet”.

LärForum Nacka och huvudbiblioteket i Nacka kommer dela lokaler och arbeta
integrerat. Ansökan om projektmedel för att öka infrastrukturen för vuxnas lärande
gjordes av biblioteket och Komvux i samarbete. Det är med andra ord ett gemensamt och
integrerat projekt redan från start. Bakgrunden till det nära samarbetet mellan biblioteket,
vuxenutbildningen och studie- och yrkesvägledningen i Nacka hänger bland annat
samman med +�����,������� som arrangerats 2001 och 2002.

Under Kunskapsveckan har biblioteket, utbildningsanordnarna och studie- och
yrkesvägledningen visat upp sig i Forum Nacka, köpcentret där biblioteket ligger. Detta
har bidragit till att ���,�	���	������� och en god plattform för framtida samarbete.
Dessutom har studie- och yrkesvägledarna erbjudit vägledning i biblioteket tre
dagar/vecka under hela läsåret. Huvudbiblioteket har sedan år tillbaka erbjudit plats för
vuxenstuderande i Nacka i det sk IT-rummet med SUNET-avtal (en statlig,
utbildningspolitisk satsning, för att erbjuda studenter runt om i landet bibliotekstjänster
med snabb Internet-uppkoppling).

I Nacka är vuxenutbildningen utlagd på �����,���� ) vilket innebär att olika
utbildningsanordnare har lagt anbud på att få driva vuxenutbildningen i kommunen och
kommunen har upphandlat utbildning utifrån bästa anbud. För närvarande är det
InfoKomp, Lernia och SweJa kunskapscenter som driver SFI, grundläggande samt
gymnasiala vuxenutbildningen. Förutom ��������	�������&'� �'�( och motsvarande,
är lärcentret tänkt att stödja -*(�������� ���� �	,.	 '�����	/�	��	(����
�����'����'�����0	��-	 �	���	&� �'���	��� '��	,.	�(��	-�� 1	Målgruppen	för
lärcentret LärForum är vuxenstuderande, oavsett tidigare bakgrund, utbildning eller
studievana.

Förhoppningen är att det centralt belägna lärcentret (LärForum) på biblioteket i Forum
Nacka ska väcka lust till studier och praktiskt underlätta för vuxenstudier genom att
skapa ett än mer aktivt nätverk mellan olika utbildningsarrangörer, arbetsförmedling,
studie- och yrkesvägledning, CSN och bibliotek.

��� '�#	��-	2������(�� �'�(��	���	3.	���	�(��	��� i biblioteket och finnas på plats
dagligen. Studie- och yrkesvägledarna kan hjälpa till att forma '� '�' �����	��� '�,�����
och därmed öka förutsättningarna för ett '� '�' ��,�����	����� �. ��&���3*��� �'�(��
��-	4�� kommer också att vara representerade i detta rum med terminaler och
information. Här kommer också att finnas referensexemplar av studie/kurslitteratur. På  �
������ &'&�'������ kommer 5�2�#-*����5 att byggas upp med dator och aktuell syv-
information och dessutom ska ��(�� �'�(	erbjudas på de lokala biblioteken enligt ett
särskilt schema.



Övriga insatser i projektet är att bygga upp en 6�&&,�����	med länkar för att göra
utbudet *�����. �'(���	��-	�2��'((*��	 �	�*��'(-����	���	3'���	�'��	3���'&���	����� �)
&. �	'3�.(�	��	'���-.��	��-	��� '�����1	Dessutom bör det finnas tillgång till väsentliga
databaser, till exempel för sökning av artiklar och vetenskapliga publikationer.

Utbildningen ska vara '� '�' �������� 1 Den studerande ska själv kunna bestämma
innehåll, tidpunkt och form. Man ska kunna hitta utbildningslänkar, göra enkäter för att
skapa sin personliga utbildningsplan, chatta med studievägledare mm.

��������	�����	kommer efter ombyggnad att innehålla ett ���	�� 	 ����'���� �
��� '�,������ tillgängliga dygnet runt, ett samlingsrum för videokonferenser och dylikt.
I nuläget har man bildat en styrgrupp och fem projektgrupper som ska arbeta med de
ovan nämnda insatserna (se bild nedan).

Följande steg i projektet blir att skapa ���	&'&�'������. 	��-	��	&'&�'�����,��� för att
säkerställa en kvalitativ biblioteksservice för målgruppen. Frågor vi diskuterar är:
7� 	'���&��	��	����'���'�	&'&�'���������'��	3*�	 ��	-��	�������-����8
7'����	����	������	&'&�'������	��-	&'&�'������'����	���	3.	'	��-	�� 	����������8

Intresset ökar på folkbiblioteken och forskningen på området vuxnas lärande eller det
livslånga lärandet är också mycket intensiv. Bland den svenskspråkiga forskningen finns
t ex Jakob Harnesk nyligen utgivna DISTUM-rapport: 0��������
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������	�� (2002), eller DIK-förbundets skrift: 0��������������������	
����	&���
����������������1�	������	�	��	, 2000 (för att synliggöra bibliotekets viktiga, men
förbisedda, roll i ”Kunskapslyftet”).

DISTUM, eller Distansutbildningsmyndigheten, som inrättades 1999, för att stödja
distansutbildning och flexibelt lärande inom högskola och folkbildning, har från februari
2002 övergått till Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet samt till Nationellt Centrum
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för flexibelt lärande. Myndigheten för Sveriges nätuniversitet ger universitet och
högskolor stöd i utvecklingen av IKT-stödd distansutbildning och Nationellt Centrum för
flexibelt lärande stimulerar utvecklingen inom vuxenutbildning, folkbildning och
arbetsliv.

NITUS (Nätverksgruppen för IT-baserad Utbildning via lokala Studiecentra) är ett
nätverk, för svenska studie- och lärcentra. På NITUS webbsida hittar man bland annat
överbibliotekarie Birgitte Kühnes föreläsning ”Biblioteket som pedagogisk resurs vid
distansstudier” (www.nitus.org/ForumUppsala/Brigittepm.doc). Föreläsningen utgår från
DERAL-projektet (Distance Education in Rural Areas via Libraries) – ett EU-projekt
med mål att visa folkbibliotekets roll vad gäller livslångt lärande och distansutbildning.

I Birgitte Kühnes rapport beskrivs vad som skiljer distansstuderande från
campusstudenter och varför distansstudier kommer få ökad betydelse i framtiden. Kühne
beskriver också varför och hur folkbiblioteken kan spela en viktig roll i denna utveckling,
samt behandlar olika områden där bibliotekarier kan göra en insats.

Distansstuderande är ofta äldre än genomsnittsstudenten och flera av distansstudenterna
kommer från miljöer utan tidigare studievana. Det råder stor variation mellan deras
förkunskaper. De är rörligare (flyttar mellan olika orter/länder) och uppvisar större
kulturell mångfald. Förutom förändrade mönster inom studentgrupperna har också nya
pedagogiska metoder ( t ex problembaserat lärande – PBL) ändrat förutsättningarna för
undervisning och lärande, liksom även det svåröverskådliga informationsflödet och den
snabba informationsteknologiutvecklingen. I en studie från 1996 av Peter Brophy, !��	
��
��	���.���	�	���	�2������.�������
, utnämner EU de facto folkbiblioteken till de bäst
lämpade miljöerna för distansstudier.

De svenska folkbiblioteken kan erbjuda dyrbar teknik och kunskap att hantera den.
Biblioteket känns också som en naturlig plats för studier. Distansstudier kan förstås
bedrivas hemifrån eller av andra organisationer och företag, om det endast handlar om att
erbjuda lokaler och modern teknik. Men biblioteket har dessutom ett specialkunnande
och en viktig ���,�����	���	-���,�	 �	��� ���� �	���	��	�'(	3���	'
'�3�����'��� ���(���1	9�	 ��	'���	3���3*�	����	 ��	���	(*�	 ��	�'��	��	���,�'(	�'��*
3*�	���	���������8	Problemet idag för de studerande är kanske inte i första hand att få tag
på information, utan att välja och värdera informationen och omvandla den till kunskap.
Det vi kallar informationskompetens.

I exempelvis regeringens proposition 2001/02:15, ��	����	�����
����	, föreslås att
högskolelagen omformuleras för att svara mot de ökade krav på olika färdigheter som
ställs i dagens samhälle. Källkritisk granskning blir särskilt viktig och
informationskompetens är numera ett centralt mål för högskolan. Trots stora
utbildningspolitiska satsningar kommer ändå förvånansvärt få idéer från utbildningshåll
om bibliotekets framtida roll i kunskapssamhället. Och när bibliotekens betydelse för den
högre utbildningen tas upp är det oftast högskolebiblioteken som åsyftas



Frågan är om skillnaden mellan högskolebibliotek och folkbibliotek är så avgörande för
den som studerar. Särskilt för distansstuderande kan kommunens folkbibliotek vara det
enda tillgängliga biblioteket i närheten, men även campusstudenter använder det bibliotek
som är närmast eller dit man är van att gå och tidigare har fått god service och hjälp med
att hitta litteratur. Som Barbro Thomas, Statens Kulturråd, konstaterar:
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Borde folkbiblioteken och/eller lärcentret erbjuda en likvärdig service till
distansstudenten, som högskolebiblioteket till campusstudenten? Om svaret är ja på den
frågan måste folkbiblioteken i ännu högre utsträckning än idag anpassa sin verksamhet
till den stora målgruppen vuxenstuderande. Birgitte Kühne sammanfattar i sin rapport vad
som �����	��	���	&'&�'����	3*�	���	 ��	���	(�	���'���	����'��	�'��	 '�������� ���� ��

- 9� ��.�����'(�	��-	�'�������'(�	�����	�������. Biblioteket i Forum Nacka kommer
att byggas ut för att tillgodose detta.

- �'��(��(�'(-��. LärForum kommer att hålla öppet 24 timmar om dygnet för att
tillgodose detta.

- �� ����)	������	 ������	'	������	�������  LärForum kommer att ha tillgång till
ordbehandling, Internet, e-post och dessutom videokonferensutrustning i lokalerna.

- � �'�'�����'�	��� �������'��. En webbportal kommer att byggas upp. Studie- och
yrkesvägledare kommer att finnas på plats på biblioteket.

- ����������������. LärForum kommer att innebära nya pedagogiskt inriktade
arbetsuppgifter för biblioteket vad gäller att lära ut den nya tekniken, hur man söker i
mängden information och för att få de studerande medvetna om vikten av källkritik.
Det kommer att krävas ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt från
bibliotekariernas sida. Från och med 1 oktober arbetar en projektanställd
studiebibliotekarie på Nacka stadsbibliotek med bl a dessa frågor.

-  �#,���� ������. Det är ännu oklart om de studerande kommer att erbjudas egna e-
postadresser.

- �3�����. Ett referensbibliotek kommer finnas i anknytning till lärcentret med aktuell
kurslitteratur.

- ����'���'����*��'(-����. Det borde rimligtvis finnas möjligheter för de
vuxenstuderande att examineras på biblioteket. Frågan är om bibliotekariens roll ska
vara att agera examinationsvakt?

Och vad som �����	��	��	&'&�'������'� (förutom den ”traditionella” bibliotekarierollen)
i livslångtlärandesamhället, enligt Birgitte Kühne:

-    Att vara -�� �� ���:��(�� ��� för den studerande
- ;�	��*  till studerande med särskilda behov (t ex studieovana studenter)
- %���,�	�� 	�*��'�(�� i databaser
- Ha kännedom om copyright o dyl.



- Vara ������,�����	�' 	�������'�(	��	��&���3�����	��-	���� �� för
distansutbildning eller annat flexibelt lärande.

- Ha ������,	��	�2�	�� ���'��'�(����� �� (t ex PBL) och hur dessa påverkar
biblioteksarbetet.

- Vara ��&'� ���	��-	'�3�����*� till studerande och lärare.
- ���� '(�	����� ��� för ständiga förbättringar
- Vara �� ���	'	�������(	��-	,������(��,,��, så att bibliotekets viktiga roll

framhävs överallt där det är möjligt.

Sammanfattningsvis en IT-kunnig, pedagogisk bibliotekarie med omfattande
informationskompetens inom olika ämnesområden, som samarbetar yrkesöverskridande,
är insatt i bibliotekspedagogisk forskning och marknadsför biblioteket som en ovärderlig
pedagogisk resurs i olika sammanhang.

Förutom att en biblioteksplan för arbetet med de vuxenstuderande är under utveckling,
har ett biblioteksråd bildats med representanter från beslutsfattande nivåer inom
kommunen för att säkerställa driften utav den planerade verksamheten gentemot
vuxenstuderande. Styrgruppen består av huvudbibliotekets chef, verksamhetschefen för
bibliotek och kultur, en studie- och yrkesvägledare, huvudbibliotekets IT-samordnare
samt rektor för Komvux. Flertalet intressenter i projektet är således representerade i
gruppen. Man kunde förstås tänka sig att styrgruppen även borde bestå av en
pedagog/lärarlag och studeranderepresentanter.

Vad biblioteksplanen verkligen kommer att innebära för lärcentrat ännu oklart, vi är ännu
i startgropen, men - Det finns fantastiskt goda förutsättningar att göra något bra av det
här! Det är vi övertygade om. Vi vill sträva mot att inte endast tillhandahålla en central
och lättillgänglig plats och nödvändig teknik för vuxenstuderande, utan faktiskt
3���-���	&'&�'������	���	 ��	������'(�	������	'	���	���������	��-	�23��	3���
&'&�'������'�����	'�3�����'������,����� – en av de mest efterfrågade kompetenserna
i vårt livslångtlärandesamhälle!

Vi tänker stort, men får börja så smått, så får vi se vart det leder… Det är lätt att bli
entusiastisk!


