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Bakgrund
I Europa finns mellan 70 och 90.000 folkbibliotek med ofta bra infrastruktur. På många
platser finns välutbildad personal, stora referensbestånd och utbyggd informationsteknik.
Åtminstone i norra och västra Europa har folkbiblioteken ursprungligen inrättats inte enbart
för utlån av skönlitteratur utan även med syftet att ge sina besökare möjlighet till studier och
(ut-)bildning av olika slag. Biblioteken bör dock kunna användas i ännu mycket större
utsträckning än idag till att förmedla information via Internet och låta studerande delta i olika
utbildningar utan att dessa ska behöva flytta från sina hemorter. Människor som hittills av
olika skäl inte kunnat eller velat delta i högre utbildning borde via sina lokala bibliotek kunna
genomföra distansutbildningar via nätet och kanske slippa riskera arbetslöshet. Därigenom
skulle den ibland låga utbildningsnivån på landsbygden kunna höjas. Detta var grundidén i
DERAL-projektet, Distance Education in Rural Areas via Libraries.

Projektets mål har varit:

• att dra fördel av den nya teknologin och en av de mest spridda institutionerna i Europa,
folkbiblioteken, som ”informationsmäklare” (information broker) och som redskap för
elektroniskt buren distansutbildning i glesbygdsområden. Samarbete förutsattes ske med
universitet, högskolor och andra utbildningsinstitutioner.

• att undersöka vilken roll folkbiblioteken skulle kunna spela i framtidens
informationssamhälle i samband med distansutbildning och det livslånga lärandet.

DERAL-projektet initierades ursprungligen av Kalmar Läns Bibliotek och stöddes av EU, DG
XIII inom Telematic-programmets biblioteksprogram (FP 4). Även NUTEK och SAB har stött
projektet. Det har pågått från 13 maj 1998 till 12 december 2000.

I föreliggande uppsats vill jag först beskriva varför jag anser att distansutbildning idag är än
viktigare än förr, hur distansutbildning och livslångt lärande definieras samt slutligen varför
och hur biblioteken och dess personal bör spela en viktig roll här.

Förändrade mönster inom studentgrupperna
Över hela Europa kan vi idag finna förändrade mönster inom studentgrupperna i jämförelse
med hur det var bara för 20-25 år sedan, bl.a. följande1:

                                                
1 Bygger delvis på en föreläsning av rektor Magnus Söderström, Växjö universitet, 00-12-12
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• Färre unga studenter. När barnafödandet minskar alltmer kommer antalet unga studenter,
dvs, de mellan 18 och 25, att minska. Unga tenderar också allt oftare att vilja ta ett
sabbatsår och göra ”något annat” (resa jorden runt, meditera i Himalaya, dyka på Stora
Barriärrevet, arbeta som au-pair etc.) innan de börjar studera något framtidsinriktat på ett
universitet, en högskola eller inom någon annan studieorganisation.

• Fler medelålders och äldre studenter. I och med  att många arbetsgivare kräver av sina
medarbetare och arbetstagare att de ska följa med i kunskaps- och teknikutvecklingen
kommer en större andel av studenterna att vara medelålders eller äldre. Överhuvudtaget
ökar antalet studenter kraftigt, och idag utgör antalet vuxenstuderande i åldern 16-64 år
16% av hela befolkningen2. Många av dessa söker hjälp på närmaste folkbibliotek. Enl.
Lundborg (2000)3 är hälften av biblioteksbesökarna studerande med stora krav på service.
Enl. Thompson (1998)4 tenderar alltfler äldre distansstuderande att vara kvinnor och det
finns tecken som tyder på att distansstudier appellerar till människor från miljöer utan
tidigare studievana.

• Större variation i förkunskaperna. När äldre personer deltar i olika studiegrupper
tillsammans med yngre personer kommer givetvis förkunskaperna att variera mycket både
vad gäller teoretiska kunskaper och arbetslivserfarenheter. Men även när fler och fler
människor från hemmiljöer utan tidigare studieerfarenheter börjar komma till
universitet/högskolor, eller ”bara” vill delta i studier av allmänt livsintresse, kommer deras
kunskaper och tidigare erfarenheter att vara mycket olika de kunskaper och erfarenheter
som studievana personer för med sig. Likaså om regeringens ambition att hälften av en
årskull ungdomar inom en snar framtid ska fortsätta studera kommer det att finnas många
unga utan studietraditioner hemifrån. Allt detta kommer att påverka undervisningen och
pedagogiken.

• Kombinationer av arbete och studier. Om tendensen till livslångt lärande blir allt vanligare
kommer människor allt oftare att vilja kombinera arbete med studier. Europeiska Unionen
och de nationella regeringarna (inte enbart i Europa) blir tvungna att beakta detta och göra
det möjligt för dem som vill varva studier och arbete att göra detta.

• Kulturell mångfald. Alla slags människor, och i synnerhet de yngre generationerna, blir
alltmer rörliga och bosätter sig därför ofta på helt andra platser eller länder än där de fötts
en gång. Väldiga flyktingströmmar har ofrivilligt tvingats lämna sina hemorter och -länder
för att bosätta sig på andra platser där de kunnat bygga upp nya liv. På en del håll ses detta
som ett stort problem, på andra håll har beslutsfattarna börjat integrera dessa nykomlingar
och har på så sätt startat en process för kulturell mångfald inom dessa områden. Det
innebär nya studiesätt, en ny syn på vem som kan/får börja studera, annorlunda val av
ämnen, olika språk osv.

• Studenternas större rörlighet mellan olika kursanordnare, högskolor/universitet och mellan
orter och länder. EU stöder dessa rörelser men många unga vill också försöka pröva på
annat för sig själva. Många forskare flyttar enkelt från ett universitet till ett annat och ofta
tar de familjen med sig. Ungdomarna i dessa familjer kan därvid ofta fortsätta delta i kurser
och studier hemma via Internet.

                                                
2 Källa: Statens kulturråd, siffror till och med 1999. Ur: Kommunaktuellt, 2000:40, s. 17
3 Lundborg, B. Böckerna trängs undan av datorer. Kommunaktuellt, 2000:40, s. 16-17
4 Thompson, M. M.  Distance Learners in Higher Education. I: Campbell Gibson, C. (Ed.) Distance Learners in
Higher Education: Institutional Responses for Quality Outcomes.  S. 10-18. Atwood Publishing, Madison, WI,
1998.



4

• Allt bättre IT-kunskap. Nivån på IT-kunskapen höjs i snabb takt i allt bredare
befolkningslager. Ungdomar har allt oftare tillgång till datorer redan i skolan. I Sverige är
det snart regel, men även i övriga EU finns en klar målsättning att samtliga skolor ska vara
uppkopplade till internetbaserad informationssökning inom ett par år. Pensionärscirklar har
varit i gång i Sverige åtminstone sedan 1997, och antalet arbetstagare som säger sig ha
tillgång till en dator på arbetet stiger raskt.

Förutom förändrade mönster inom studentgrupperna tillkommer förändrade
undervisningsformer och nya pedagogiska metoder (PBL och PBI), informationsteknologins
utveckling och det exploderande informations- och medieutbudet. Det ligger utanför syftet
med denna uppsats att gå in i detalj på dessa fenomen.

Distansutbildning/distansundervisning
Distansutbildning/distansundervisning innebär traditionellt ett utbildnings-/undervisningssätt
där lärare och elev/student är separerade från varandra i tid och rum5. Traditionellt har
separeringen i rum varit mest betydelsefull, t.ex. för människor i gles- och landsbygd, men på
senare tid har separeringen i tid blivit allt viktigare6. Distansutbildning har utvecklats till att
innefatta många vuxna som behöver kombinera studier med arbete. Några har svårigheter att
få traditionella kurser att passa in i det dagliga livet, för andra har kostnaderna för resor i både
tid och pengar gjort det omöjligt för dem att delta i studier av olika slag. I distansundervisning
behöver de inte lämna sina arbeten eller flytta från sina hemorter och de kan utföra sina
uppgifter när det passar dem bäst. I en studie av Peter Brophy från 19967 utnämner EU
folkbiblioteken till de bäst lämpade miljöerna för distansstudier.

Traditionellt har distansstudiekurserna levererats i studiepaket bestående av tryckt material.
Dessa har studerats på hemorten med insändningsuppgifter som kommenterats och rättats av
olika lärare. Ibland har det förekommit prov eller examination på kursanordnarorten i slutet av
kursen och betyg har då givits. I Sverige känner vi bäst till NKI:s och Hermods´
korrespondenskurser, men även hela gymnasiekurser har sedan länge genomförts på distans,
ex. i Torsås sedan slutet av 1950-talet. Den moderna distansundervisningen/
distansutbildningen via Internet är den optimala separeringen i tid och rum, så snart man kan
koppla upp sig till nätet med en snabb dator. Vid behov kan man t.o.m. få tillgång till
diskussionsgrupper i olika angelägna spörsmål.

Fastän distansundervisning har blivit allt vanligare finns det vissa nackdelar. Erfarenheter från
och studier av deltagare i elektroniskt burna distanskurser på högre nivåer indikerar en hög
andel avhopp8. Tidsaspekten, den enorma mängden av information på nätet, vissa skillnader
mellan män och kvinnor i deras sätt att kommunicera med varandra samt kravet att ständigt
finnas till hands på nätet när det nu är så ”enkelt” att koppla upp sig är andra faktorer som
man måste beakta9.

                                                
5 Holmberg, C. Olika vägar till samma kunskap. Linköping, 1999
6 Thompson, M. M.  Distance Learners in Higher Education. I: Campbell Gibson, C. (Ed.) Distance Learners in
Higher Education: Institutional Responses for Quality Outcomes.  S. 10-18. Atwood Publishing, Madison, WI,
1998.
7 Brophy, P. Open Distance Learning in Public Libraries. Luxembourg: Office for Official Publications of the
European Communities, 1996
8 Schnaas, U. Internet för bibliotekarier. Uppsala universitet, 1999. Arbetsrapport, 5
9 McConnell, D. Implementing Computer Supported Cooperative Learning. London, 1994
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Studentsupport
Hur ser studentsupport vid distansundervisning ut? Den bör enligt Tait (2000)10 vara trefaldig:
• kognitiv, (cognitive) dvs. standards och övergripande element i kursmaterial och

undervisningsresurser ska vara utformade så att dessa stöder och underlättar inlärandet hos
den enskilde individen

• affektiv, (affective) dvs. omgivningen runt den studerande ska erbjuda maximala
möjligheter till utveckling, framsteg och bra slutresultat när deltagandet i en kurs avslutats

• systemisk, (systemic) dvs. administrativa rutiner måste tillskapas som är effektiva,
överskådliga och studentvänliga för att garantera maximalt stöd för den enskilde.

Livslångt lärande
Regeringar runtom i världen har blivit alltmer medvetna om att människor med låg formell
utbildning får allt svårare att finna arbeten som passar dem. Detta tycks kunna bli ett problem
eftersom den sedan länge förutsedda effekten av datoriseringen på alla slags arbetsuppgifter
nu börjar komma. Det finns fortfarande många enklare arbetsuppgifter att utföra, men de flesta
människor behöver idag en högre utbildning och kompetens än förr. Även människor med hög
kompetens kan upptäcka att deras arbeten börjar bli tråkiga och därför vilja delta i utvecklande
studier av olika slag. Termen ”livslångt lärande” hänför sig till konceptet att människor
ständigt skall uppdatera sin utbildning under hela sitt liv. Inom parentes anser jag att
människor i alla tider deltagit i livslångt lärande, åtminstone så länge de kunnat delta fullt ut i
samhällena, alltså innan de ev. på grund av demens eller sjukdom tvingats dra sig tillbaka.
Starten för ett gemensamt europeiskt program togs med den s.k. Bangemann-rapporten 199411:
Europe and the Global Information Society. I denna rekommenderades utvecklingen av
livslångt lärande för samhällen i förändring och behovet av centra för distansutbildning som
även skulle förse företag och samhällsinstitutioner med utbildning. I rapporten
argumenterades också för ett trans-europeiskt datornät och införandet av avancerade
distansutbildande metoder i såväl skolor som inom högre utbildning. EU proklamerade 1996
till året för livslångt lärande, och försöker på olika sätt stödja alla initiativ för att förmå EU-
medborgarna att kompetensutveckla sig, särskilt vad gäller IT och kunskaper i
informationssökning.
I Sverige har vi som bekant ”Kunskapslyftet” som givit hundratusentals människor med låg
formell utbildning att erhålla en högre formell sådan, men även på kontinenten strävar man nu
efter att på olika sätt erbjuda människor att delta i en ”andra utbildningsmöjlighet”. Som vi
alla inom biblioteksvärlden vet blir bibliotekens insatser härvidlag regelmässigt bortglömda…
DIK-förbundet tog tillsammans med ett antal företrädare för utbildning och bibliotek år 2000
fram en skrift som skulle kunna stärka biblioteksfunktionen i vuxenutbildningen12.

Lärande på bibliotek
Som jag ovan anmärkt började bibliotekssystemen åtminstone i norra och västra Europa att
inrättas för att hjälpa enskilda att utveckla sitt vetande och kunnande. Bibliotek har således
redan från första början givit möjligheter för studier. På sistone har man också givit besökarna
möjligheter till utbildningsteknologi och många bibliotek, främst i Skandinavien,
Storbritannien och Irland har utrustat sina bibliotek med den senaste tekniken ifråga om PC,
snabba Internetuppkopplingar, CD-ROM osv. så att biblioteken blivit ett slags lärcentra.

                                                
10 Tait, A. Planning Student Support for open and Distance Learning, London, 2000
11 European Commission; High Level Group on the Information Society, Europe and the Global Information
Society. Brussels, 1994
12 DIK-förbundet, Biblioteket lyfter kunskapen: om biblioteket i vuxenutbildningen. Stockholm, 2000
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Behovet av distansutbildning på bibliotek
Överallt i Europa finns ett stort antal människor som har svårigheter att följa konventionell
formell undervisning och som hellre vill delta i nya utbildnings- och undervisningssätt. Det
kan röra sig om människor i glesbygd, arbetslösa, äldre, ekonomiskt svaga, handikappade eller
med sociala problem, de kan bo på långt avstånd från en utbildningsanordnare eller
undervisningstiderna passar inte, eller de kanske ”bara” är rädda för att delta i kurser på grund
av någon tidigare negativ erfarenhet eller av brist på studietradition hemifrån.

Distansutbildning, särskilt den som kan ske elektroniskt, kan vara lösningen för dessa
människor. Dock är det inte säkert att alla har råd med dyrbar teknisk apparatur eller
kunskaper att hantera den och det är här som särskilt folkbiblioteken enligt min mening kan
spela en stor roll. De svenska folkbiblioteken har snart blivit uppkopplade till nätet till 100%
och har därmed alla möjligheter att låta sina besökare delta i elektronisk distansutbildning.

DERAL projektet visar hur det kan gå till.

Internetteknologin och distansutbildning
Internet har medfört alla möjliga sorters förbättringar för distansutbildningen. Det tydligaste är
att det ger läraren möjlighet att placera allt slags material på webben för studenterna att läsa
eller ladda hem.

Ännu mer användbart är speciellt utvecklat multimedialt material som drar till sig
studenternas uppmärksamhet och tillåter interaktivitet. Det tenderar tyvärr att vara dyrt att
utveckla men är icke desto mindre betydligt intressantare att arbeta med än ”vanliga” texter
för genomläsning och med uppgifter att utföra efteråt.

Mest användbara inom universitetssektorn har olika kurssupportsystem varit. Dessa har ofta
bestått av följande:

• möjligheter till on-line diskussionsgrupper, där studenter och lärare kan utbyta argument,
och där alla studenter i gruppen kan (i vissa fall skall) bidra

• on-line tests och prov

• kurs-administration som t.ex. anmälning, schema, information om studielån etc.

Sådana interaktiva lärmiljöer är numera vitt spridda enl. Cravener13. Bland DERAL:s partners
hade alla universitet i Sverige, många i Irland och Storbritannien men även i Österrike och
Spanien börjat utveckla och erbjuda distanskurser via nätet för studenter och andra att delta i. I
Sverige har vi även (ganska unikt) kurser som erbjuds (oftast kostnadsfritt, vilket övriga
partners var förundrade över) av studieorganisationer, folkhögskolor, Sveriges Radio,
gymnasieskolor m.fl. Mängden av detta utbud exploderar f.n.

DERAL projektet
Projektet initierades under en tid när det moderna begreppet ”livslångt lärande” började
fokuseras och därmed distansutbildning blev intressant. Folkbiblioteket är som ovan nämnts
en naturligt plats, dit människor kan gå för att studera och många bibliotek är idag utrustade
med modern apparatur och snabba Internet uppkopplingar. Personer som inte har egna datorer,
dåliga uppkopplingar eller som finner det svårt att delta i traditionella kurser kan nu följa
Internetbaserade distanskurser från sina närmaste folkbibliotek. DERAL hade två syften:

                                                
13 Cravener, P. Education on the Web: A Rejoinder. I: IEEE Computer. September, 1998. S. 107-108
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1. att förse folkbibliotek med ”guidelines” (eller handbok) rörande distansutbildning. Dessa
”guidelines” kommer inom kort och innehåller förslag till hur biblioteken och deras
personal kan vara vuxna studerande behjälpliga i distanskurser via Internet.

2. att utveckla en portal för webbaserade distansutbildningsresurser för vuxna
distansstuderande. Portalen kan nås via DERAL:s hemsida på http://deral.infc.ulst.ac.uk

För att kunna skriva handboken har olika enkäter och intervjuer genomförts med både
besökare vid de olika deltagande biblioteken samt med deras personal. På grundval av dessa
intervjuer och enkäter, samt vad vi i övrigt har kunnat notera, har vi kunnat identifiera en hel
del olika områden, där en bibliotekarie måste göra en insats när det gäller distansutbildning.
Han/hon måste:

• göra biblioteket tillgängligt

• förmedla kursutbudet

• vara behjälplig vid informationssökandet, både rent tekniskt, strategiskt och genom att
hjälpa den studerande att ställa de rätta frågorna

• hjälpa den studerande att lära sig lära

• vara lärare/handledare/uppmuntrare (bibliotekarien delar således ansvaret för lärandet och
för resultatet av detsamma med den kursanordnande läraren)

• vara examinator/kontrollant vid examination

• hjälpa de studerande vid den viktiga utvärderingen.

Dessa områden och roller kommer att belysas mera nedan.

Partners i DERAL
Följande fem partners deltog i DERAL-projektet från folkbiblioteks-, universitets- och
bibliotekarieorganisationssektorn:

• KLB, Kalmar Läns Bibliotek, Sverige. Från Kalmar deltog elva mest ganska små
folkbibliotek. Det minsta med ett befolkningsunderlag av några hundra personer.

• BVÖ, Büchereiverband Österreichs, Österrike. Här deltog fyra folkbibliotek från olika delar
av Österrike, från en filial till Wiens bibliotek till ett mycket litet bibliotek i västra
Österrike

• HDL, Ayuntamiento de Huesca, Biblioteca Pública Digital, Spanien. Fyra bibliotek i
Huescaregionen deltog, från huvudbiblioteket i Huesca till en filial som lades ned när
projektet avslutades.

• UU, University of Ulster, Northern Ireland, UK. Två biblioteksfilialer deltog, en med lång
tidigare erfarenhet av att hjälpa människor som ville delta i distansutbildningar.

• DCL, Dublin Corporation Public Libraries, Republiken Irland. Även här deltog två
biblioteksfilialer varav en med lång erfarenhet av ”open distance learning”.

DERAL - Work Packages
I ett EU-projekt måste arbetet alltid genomföras genom s.k. ”work packages”, där ett work
package ofta bygger på resultatet från ett tidigare. Nedan en sammanfattning av våra tio WP:s.
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Namn Work package beskrivning
WP01 Nulägesbeskrivning

Samla information från existerande europeiska projekt inom angränsande
områden, rapportera från svenska studier och börja fråga biblioteksbesökares
önskemål vad gäller kursutbud o.dyl.

WP02 Användarkrav (Europeisk dimension)
Formulera folkbibliotekens roll ifråga om distansutbildning. Fördjupa
resultaten från WP01 och bestämma önskemålen från vuxna
biblioteksanvändare angående distansutbildning hos de fem projektdeltagarna

WP03 Undersökning av webbaserade kursresurser
Använda önskemålen som framkommit i WP02 för att finna användbara
webbaserade kursresurser och organisera dem så att de blir lätt åtkomliga för
folkbiblioteksbesökare

WP04 Gateway design och prototyping
DERAL portalen blir enkelt sökbar när den byggs på de resultat som
framkommit i WP03.

WP05 Trials och evaluation
Försöken måste testas genom hela projektet så att slutligen de bästa
produkterna väljs ut.

WP06 Säkerhet, copyright och kostnader
Använda resultaten från olika europeiska projekt såsom ECUP, CECUP etc,
för att samla och rapportera om copyright och upphovsmannarätt ifråga om
kurser på nätet. Studera säkerhet och kurskostnader för befintliga kurser

WP07 Träningsmodul för bibliotekarier som använder Internet
Utveckla en prototyp på Internet som kan användas i bibliotekarieutbildningen
(gällde främst österrikiska biblioteksanställda som oftast helt saknade
bibliotekarieutbildning)

WP08 Videokonferenser - framtidsaspekter
Undersöka möjligheterna för interaktivt användande av videokonferenser.
Detta WP tonades ned efter hand enligt EU:s önskan

WP09 Koordination och huvudmannaskap
Rapporter, genomförande, koordinering, ekonomi och ansvarstagande för de
olika WP

WP10 Utvärdering och uppföljning
Uppdatera web-sidan, deltaga i workshops, konferenser, studiedagar etc,
skriva artiklar, implementera resultaten närhelst det är möjligt.

Resultat av projektet
Som ovan nämnts förväntades två huvudsakliga resultat:

1. Handboken (som beräknas komma i februari 2001)

2. Portalen till distanskurserna som kan återfinnas under http://deral.infc.ulst.ac.uk och som
under överskådlig framtid kommer att underhållas via University of Ulster.
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Bild 1, DERAL:s hemsida

Genom att DERAL-projektet genomfördes i fyra mycket olika regioner i Europa avsåg vi att
det skulle kunna tjäna som modell för resten av Europa och bli ett slags förebild för en
europeisk access för distansutbildningar via folkbiblioteken.

Effekten för tre skilda användargrupper visade sig vara följande:

• Den första gruppen, kursleverantörerna, kommer att kunna utsträcka sina kurser mycket
längre och till många fler studenter än tidigare, vilket innebär att de kan utnyttja insatta
kostnader betydligt effektivare än hittills.

• Den andra gruppen, bibliotekarierna, kommer att utvidga sin roll till att bli en aktör mellan
kursleverantör och studerande och bli en ”information broker” för distansstudenten
samtidigt som han/hon blir både lärare och handledare, supporter, rådgivare och hjälpare
vid informationssökning av olika slag. Bibliotekariens kompetens måste därvid höjas  och
kompletteras med kunskap om IT och olika kursleverantörer, distansutbildningspedagogik
och psykologi.

• Den slutliga gruppen, användarna, distansstuderandena, kommer att kunna få flexibel
tillgång till studiematerial och kommer att kunna delta i interaktiva sessioner när de
använder IT på sitt närmaste bibliotek. Dessutom kommer de att kunna använda sitt
bibliotek som gruppstudierum, eftersom vi vid många tillfällen kunnat se att
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distansstudenten vill ha ett ”rum” där han/hon kan diskutera sina resultat eller sina problem
med ”levande människor”.

Kritiker har ibland hävdat att distansstudenter kan nyttja sina egna hemdatorer och bedriva
sina studier hemifrån. DERAL-projektet visar att biblioteken kan förse de studerande med
referensmaterial, annat kompletterande material samt naturligtvis bibliotekspersonalens
kunnande och kompetens som informationssökare, handledare och stödjare i största
allmänhet. Givetvis kan även andra organisationer, större företag och andra som låter sina
anställda genomgå olika former av distansutbildningar, kunna agera som
distansutbildningsleverantörer, men även där behövs det någon som kan hjälpa den studerande
att söka rätt i det exploderande informations- och mediautbudet.

Sammanfattning

1. Vad krävs av ett bibliotek för att det ska ge maximal service till distansstuderande?14

• Ändamålsenliga och tillräckligt stora lokaler. I DERAL-projektet kunde vi ofta se att
datorn/datorerna måste placeras så att den studerande dels kan sitta avskilt, dels sitta i
närheten av bibliotekets resursperson för att snabbt kunna tillkalla hjälp, dels ha plats för
flera studenter för små grupparbeten (studiesociala ytor).

• Tillgänglighet. Bibliotekets öppettider måste vara mycket generösa så att de studerande har
möjlighet att komma när de själva har tid.

• Moderna, starka datorer i lokala nätverk, givetvis utrustade med ordbehandlingsprogram
och uppkopplade till Internet med snabba förbindelser samt e-post. Skrivare, gärna scanner
och ev. även med videokonferensutrustning15, samt tillgång till fax och kopiator.

• Administrativ studentservice. Denna kan ske antingen interaktivt via webben eller konkret
via bibliotekspersonalen, viktigt är bara att de studerande får hjälp med t.ex. registrering,
kopiering, utskrifter, distribution av övningsmaterial, utvärdering av kursen och annat som
kan krävas för deltagande i Internetbaserad distansutbildning. Lämpligt är att
bibliotekspersonalen utarbetar rutiner för hur utvärdering och annat ska gå till, dels
kursutvärdering, dels utvärdering av utbildningssituationen på det enskilda biblioteket för
olika slags kurser.

• Personalresurser. Givetvis bibliotekspersonal, men även teknisk, i förekommande fall
administrativ och pedagogisk. Vid större enheter är det lämpligt att ha en eller flera utsedda
kontaktpersoner gentemot kursanordnarna, så att distansstuderandena kan vända sig till en
och samma person med sina frågor och synpunkter.

• E-post adresser. Den studerande ska erbjudas egna e-postadresser för att på enklaste sätt
kunna delta i kurserna och i diskussionsgrupperna.

• Referens och annat kompletterande material, tryckt eller elektroniskt, tillgång till databaser,
möjlighet att beställa fjärrlån och andra bibliotekstjänster etc.

• Examinationsmöjligheter. Under projektets gång uppstod vid ett flertal tillfällen frågan hur

                                                
14 Se även NITUS, www.nitus.org
15 BRUK-projektet i Blekinge har arbetat mycket med videokonferensutrustning och har goda erfarenheter
därifrån. Som nämnts ovan tonade EU ned just denna del i DERAL-projektet



11

man går tillväga vid examination. Ska bibliotekspersonal agera ”vakt”? Rutiner måste
utarbetas.

 

2. Vad krävs av en bibliotekarie för att ge maximal service till distansstuderande?

Han/hon skall (förutom den traditionella rollen att ta fram efterfrågad stödlitteratur):

• vara handledare och vägledare för den studerande och stödjare/uppmuntrare om
vederbörande ”fastnar”

• ge särskilt stöd till studerande med särskilda behov (ex. handikappade, personer med ringa
erfarenhet av studier, studerande med otillräckliga baskunskaper osv.)

• ge aktivt stöd vid all slags litteratur- och informationssökning och vara behjälplig vid
sökningar i databaser och i andra söksystem

• ha kännedom om copyright- och upphovsmannarättsliga regler

• vara resursperson vid utveckling av arbetsformer och metoder för distansutbildning/
flexibelt lärande

• ha kunskap om nya undervisningsmetoder (PBL och PBI) och hur dessa påverkar arbetet på
ett bibliotek

• vara utbildare och informatör till studerande och lärare

• göra egna utvärderingar och analysera olika användares behov samt vidarebefordra detta
till kursanordnare så att nödvändiga förbättringar och kursutvecklingar ständigt kan pågå

• i idealfallet bli medlem i lärarlag och projektgrupper så att bibliotekets viktiga roll
framhävs överallt där detta är möjligt.

Dvs han/hon skall agera från att vara ”informationsexpert” till att bli aktör i det pedagogiska
arbetet!

              Serviceroll

                                                                                                              Professionell kärna

           Utbildarroll

                                                                                              Utvecklarroll

Fig. 1, Bibliotekariens nya roll i informations- och livslångtlärandesamhället16

                                                
16 Delvis efter en föreläsning av rektor Magnus Söderström, Växjö universitet, 00-12-12
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