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Digitalt lärande 
i samtiden
Internet svämmar över av möjligheter till lärande. Där 
finns allt från enkla piktogram som syftar till att förklara 
ett sammanhang, till youtube-tutorials inom snart sagt 
varenda område du kan tänka dig, blandat med kurser i 
exempelvis datavetenskap från stora universitet. 
För några år sedan blev MOOCs (Massive Online Open 
Courses – som är just gratis nätbaserade kurser, ofta 
från universitet) och OER (Open Educational Resources 
– öppna digitala lärresurser) de stora samtalsämnena 
internationellt. Men i Sverige var det förhållandevis tyst. 
På universitets- och högskolenivå började man ta tag i 
frågan, och några av Sveriges universitet och högskolor 
utvecklade egna MOOCs. I folkbibliotekssverige har dock 
inget samlat grepp tagits, trots att samla in, tillgäng-
liggöra och förmedla är klassiska biblioteksuppgifter. 
Enorma möjligheter finns - men hur de bäst ska komma 
människor till godo är oklart.
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Vårt samhälle är under snabb omvandling. Vi använder 
internet för att sekundsnabbt kommunicera globalt, 
och teknologin förändrar både våra jobb och vår syn på 
arbete och kunskap. Dessa förändringar påverkar också 
behovet av lärande. Människor idag förväntas vara flexi-
bla och snabbt kunna ställa om efter nya förutsättningar. 
Vi förväntas ständigt utvecklas och lära oss nya saker. 
Våra traditionella utbildningssystem med sina tydliga 
strukturer behöver komplement som baseras på de nya 
förutsättningarna: för när resurserna och möjligheterna 
till kunskap finns fritt tillgängliga online skapas ett behov 
av vägledning. Alla hittar inte det de söker. Det kan vara 
svårt att navigera rätt och tolka informationen på nätet. Vi 
som jobbar på bibliotek ser att det finns klassiska biblio-
tekarieuppgifter att ta tag i, men katalogen är förändrad; 
den består nu av hela internets innehåll. Och det mesta 
finns i den, om man bara vet hur man ska leta …

Ur dessa förutsättningar föddes Läranderum, ett Vin-
nova-finansierat planeringsprojekt som pågått mellan 
september 2014 och maj 2015. Projektet är kopplat till 
Malmö lärcentrum, där vi arbetar med att överbrygga den 
digitala klyftan och stödja människors digitala lärande. 
Verksamheten har funnits på Stadsbiblioteket i Malmö 
sedan 2010 och är ett samarbete mellan Malmö stads 
Kulturförvaltning och Arbetsmarknads-, Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsförvaltning. Till Lärcentrum kommer all 
världens människor med all världens frågor och behov, 
och i miljön finns cirka 30 datorer (mac och pc) att låna.
 
Besökarenkäter visar att våra besökare talar 35 olika 
språk. De flesta behöver hjälp med digitala uppgifter, men 
många vill också utveckla sina kunskaper. Under 2014 
inledde vi ett arbete med att stärka fokuset på lärande 
i Lärcentrum. Vi behövde utveckla verksamheten för att 
människor skulle se oss som en resurs för lärande, snarare 
än en plats där man kan låna datorer. I samband med 
detta beslöt vi att starta projektet Läranderum för att höja 
vår kompetens om öppna lärresurser, testa och utveckla 
nya arbetssätt, och undersöka vilka verktyg som behövs 
för att stödja dem. 
Läranderums projektgrupp består av fem personer med 
olika kompetenser: Två pedagoger, en bibliotekarie, en 
interaktionsdesigner och en e-medieutvecklare. Vi tror att 
du som läser detta liksom vi är intresserad av utveckling-
en av digitalt lärande, och vill vara delaktig i den!

Mer om MOOCS och OER

Gunilla Fors: MOOCS OER ovh NGL - Var kommer biblioteken 
in? (2013) http://bit.ly/1GWVkQn

Gunilla Fors: MOOCs och OER - En kartläggning av aktörer 
och utbud  (2014) 
http://issuu.com/gunillafors/docs/kartlaggning



Hur kan vi stödja 
lärande på bibliotek 

via digitala 
lärresurser?

Motivation
Att lära via nätet bygger på att man har en egen drivkraft, 
både när det gäller att hitta kurser och lärmaterial och 
att nå sina mål. Det kan vara svårt att hålla motivationen 
uppe. För de som väljer att studera utanför de formella 
strukturerna finns litet stöd att få. Det går heller inte att 
bara att sätta en MOOC i händerna på någon som kanske 
inte studerat på länge. Det krävs mer än så. Samtidigt 
finns massor av resurser som verkligen skulle kunna vara 
till hjälp för dem som vill lära.

Hitta och värdera
Att hitta relevanta lärresurser online är idag en snårskog. 
Det är svårt både att söka och att bedöma kvaliteten på 
materialet. Vi behöver kunna samla och organisera lär-
resurser som vi vet är bra och som passar våra brukares 
behov.

Samla, dela och skräddarsy
De nya digitala verktygen ger stora möjligheter att dela 
med sig av kunskap på ett informellt sätt. Floran av 
lärresurser är enorm men få möjligheter finns att hitta 
samlad information eller att skapa sin egen skräddar- 
sydda lösning.

Våra utmaningar



Angreppssätt: En 
innovationsprocess
Vi såg att dessa komplexa utmaningar skulle kräva att 
vi arbetade både med verksamhetsutveckling och idéer 
kring digitala lösningar som kunde stödja vårt arbete. 
Målet var att undersöka hur vi bäst skulle kunna stödja 
lärande på bibliotek via öppna digitala läresurser. 
Detta ville vi göra genom att fråga våra besökare vad de 
ville lära sig mer om, genom att omvärldsbevaka och lära 
oss mer om förutsättningar och möjligheter, och genom 
att utveckla vår egen verksamhet. 

Vi valde att arbeta med två parallella processer. Den ena 
var en intern process som vi genomförde med den enhet 
på biblioteket som arbetar på Lärcentrum, i syfte att 
utveckla vårt arbetssätt. Den andra var en öppen innova-
tionsprocess, där vi bjöd in intressenter från olika om-
råden att delta i konceptutvecklingen av digitala lösning-
ar för lärande.

De två processerna smälte i slutet av projektet ihop till 
en, då projektgruppen genomförde en egen idé-process 
baserad på allt som gjorts i projektet. Den resulterade i tre 
konceptidéer som presenteras sist i denna skrift.

Intern process
• Personalworkshops kring verksamhets-
utveckling
• Besökarenkät “vad vill du lära dig mer 
om?”
• Intervjuer: lärdomar från liknande 
projekt
• Test av verktyg, tjänster och plattfor-
mar

Öppen innovationsprocess
• Rethinking Learning 1 & 2
• Drivhuset 24

Konceptutveckling
• Projektgruppens idé-process

Upplägget



Utveckling av den 
digitala bibliotekarien
Vi såg snabbt att det inte räcker med att höja vår kom-
petens kring öppna lärresurser för att dessa ska bli en 
naturlig ingrediens i vårt arbete. Vi behövde förändra hela 
vårt arbetssätt, och utveckla både kompetens och didak-
tik. Det var tydligt att området är både stort och kom-
plext, och att det skulle vara omöjligt för oss som arbetar 
på Lärcentrum att greppa över hela. Därför föddes en idé 
om att dela in enheten i olika kunskapsområden, så att de 
som var kopplade till ett område fick fokusera på det. Vi 
förstod att hela personalgruppen behövde involveras och 
arbeta tillsammans för att utveckla det nya arbetssättet.

Kunskapsområden och lärteam

Lärcentrum är en del av stadsbibliotekets enhet Digitala 
Biblioteket, som också har hand om bibliotekets digitala 
kanaler, den publika tekniken, och driver utvecklingspro-
jekt inom det digitala området. Digitala Biblioteket består 
av 19 personer som också arbetar i miljön på Lärcentrum. 
I gruppen finns bibliotekarier, pedagoger, IT-tekniker och 
kreatörer inom mediaområdet.

Under tre workshops arbetade vi tillsammans med 
dessa teman:
• Målgrupper och kunskapsområden
• Ansvar och arbete: indelning i lärteam
• Erbjudanden till besökarna och kunskapsdelning för 
lärteamen

Vi arbetade under träffarna med att ta fram vilka målgrup-
per och kunskapsområden vi i första hand skulle fokusera 
på, samt vilka lärteam som behövde skapas. Inriktningen 
på lärteamen bestämdes utifrån besökarnas behov, och 
personalen fick sedan välja lärteam baserat på egna ön-
skemål och intressen. I varje lärteam ingår mellan tre och 
sex personer, som ska fokusera extra på det kunskaps-
område och de målgrupper som lärteamet riktar sig till. 
De nya grupperna fick sedan ta fram förslag på aktiviteter 
och metoder för att uppnå lärteamens mål.



Den digitala bibliotekarien

Vi arbetade under processens gång också med vad som 
förväntas av det vi kallar den digitala bibliotekarien – 
en utvecklad bibliotekarieroll med fokus på den digitala 
sfären och lärande. En digital bibliotekarie använder 
internet som sin katalog och förmedlar öppna digitala 
lärresurser lika väl som böcker.

Att vara en digital bibliotekarie innebär:
• Att omvärldsbevaka inom sitt kunskapsområde
• Att tillsammans med lärteamet skapa en verktygslåda 
som består av pedagogiska förhållningssätt, gränsytor 
mot besökarna och lärresurser
• Att dela de kunskaper lärteamet får med resten av 
enheten
• Att skapa ett relevant nätverk

De sex lärteamen
• Kom igång – för de som har liten datorvana
• Jobb & företag – för arbetssökande och småföretagare
• Digidel – för de som vill lära sig att navigera och kommu-
nicera digitalt
• Läs & Skriv – för personer med läs- och skrivhinder
• Språk & Lär – för vuxenstuderande/SFI och de som vill 
lära sig svenska eller andra språk
• Medialab – för de som arbetar med eget kreativt ska-
pande i den digitala sfären

Att äga ett område

Fördelen med att dela in personalen i lärteam är att varje 
team får äga sitt eget kunskapsområde. Området digitala 
lärresurser är så enormt att det blir övermäktigt att täcka 
in hela. Genom att dela in personalen i grupper med tydli-
ga målgrupper och tydliga erbjudanden mot besökarna 
blir det mera greppbart. Vi kan fokusera på de lärresurser 
våra brukare, inom just vårt område, kan tänkas behöva.

Lärcentrums och Läranderums projektgrupper (med 
delvis överlappande medlemmar) ska stå för det stöd som 
lärteamen behöver för att utföra sitt arbete. Det handlar 
om att ta fram den ”byggställning” som behövs för att 
skapa så bra förutsättningar som möjligt för lärande och 
kunskapsdelning. Till stöd för lärteamens arbete gjordes 
en besökarenkät, där vi frågade besökarna vad de ville 
lära sig mer om. Resultatet av enkäten underlättar för 
vissa av lärteamen när det gäller att besluta vilka aktiv-
iteter de ska fokusera på i första hand. 

För att driva processen vidare träffas alla lärteamen 
regelbundet. Vi håller Forum: Lärteam ungefär en gång 
i månaden då vi i helgrupp diskuterar hur gruppernas 
arbete fortskrider, utifrån olika teman, såsom kunskaps-
delning och bemötande. Vi ser detta som ett långsiktigt 
arbete för att kunna möta behoven i en digital samtid.



Omvärldsbevakning  
och kunskapsdelning

Varje lärteam förväntas dela sina kunskaper med resten 
av personalgruppen. Inom lärteamen har många diskus-
sioner förts kring verktyg som kan användas för att dela 
länkar och lärresurser, både inom personalgruppen och 
direkt mot besökarna. Flera av lärteamen har startat 
återkommande kunskapsdelningsträffar. En stor uppgift 
för oss som jobbar på Digitala Biblioteket blir att försöka 
samordna resursdelningen både internt och gentemot 
besökarna. Detta har varit vårt huvudfokus i den innova-
tionsprocess som beskrivs i följande avsnitt.

Vidare läsning

Marilyn Johnson: This book is overdue! : how librarians and 
cybrarians can save us all (2010)

John Palfrey: BiblioTECH: Why Libraries Matters More Than 
Ever in the Age of Google (2015) 

Sean Thornton: The Chicago Public Library Redefines its Role 
in the Digital Age (2014) http://bit.ly/1Ibpz7D

Den interna processen

Vinster
• Alla är delaktiga i processen att 
utveckla kompetens och didaktik
• Varje grupp har ett greppbart område 
att ansvara för
• Grupperna laborerar och testar till-
sammans, och förändrar när det inte 
fungerar

Utmaningar
• Oro kan uppstå när det är oklart vad 
som ska hända framöver
• Yrkesrollen förändras, och förändring 
kan upplevas som smärtsam



Öppen  
innovationsprocess 
med intressenter
Vi tänkte redan under planeringen av projektet att vi ville 
blanda in fler i processen än ”bara” oss i projektgruppen 
och personalgruppen. Eftersom området är stort, nytt 
och delvis outforskat behöver vi få in flera människors 
kunskap och blick på området. Vi ville att våra egna tankar 
och föreställningar skulle få möta andras, för att vi skulle 
få en så bred bild som möjligt av förutsättningarna för 
lärande idag.
För att nå ut till många olika intressenter valde vi att 
samarbeta med Media Evolution, en organisation som har 
ett stort nätverk i södra Sverige, i branscher som arbetar 
med digital utveckling. Vi gjorde också en intressent-
analys för att få fram en lista över de viktigaste intressen-
terna.

Rethinking Learning



Under våren 2015 genomförde vi på Media Evolution City 
två workshopar som vi kallade Rethinking Learning. På 
den första workshopen deltog cirka 50 personer och på 
den andra cirka 25.
Ett av våra mål var att skapa ett forum för att diskutera 
lärande i stort, utifrån de förutsättningar som digitala 
verktyg och kommunikationskanaler ger. Vi ville höra vilka 
tankar som fanns hos andra som jobbar med lärande, i 
skolor, i företag, inom region och kommun, inom högsko-
la och universitet … och så vidare. Vi ville också få förslag 
på hur vi kan stödja lärande via digitala lärresurser både 
fysiskt och virtuellt via biblioteket. Vi landade i idén att i 
den första workshopen arbeta brett, med lärande i stort, 
och i den andra mer konkret med idégenerering. 

Rethinking Learning #1 resulterade i ett stort material, 
som blev en inventering av aspekter som är viktiga i fram-
tidens (och samtidens) lärande, utifrån begreppen:  
PLATS - COMMUNITY  - VERKTYG - MOTIVATION -  
FACILITERING - INPUT

I Rethinking Learning #2 arbetade vi med lösnings-
förslag gentemot fem personas, baserade på Lärcentrums 
målgrupper. Alla personas hade var sitt lärandemål, och 
uppdraget var att i grupp ta fram en digital tjänst eller ett 
verktyg som hjälpte personen att uppnå sitt lärandemål. 
Resultatet blev fem koncept, från vilka vi tog vi med idéer, 
lärdomar och reflektioner in i vår egen idéprocess.

Vad kan vi göra med och av de tekniska 
möjligheterna, för att skapa nya  
relevanta lösningar för användaren?

Emma Estborn, Media Evolution: Genom att koppla samman organisa-
tioners utmaningar och behov med kompletterande kompetenser, 
skapar vi på Media Evolution mötesplatserna där deltagarna kan 
generera ny kunskap och tänka nytt tillsammans. I Läranderum-
projektet gjorde vi just detta; konkretiserade utmaningen, och bjöd 
in digitala kompetenser från vårt community att bidra med sina idéer 
och perspektiv. Att Rethinking Learning är ett intressant och relevant 
tema för många, visade sig genom det stora intresset för den första 
öppna workshop vi arrangerade i projektet. Vi behöver tänka tillsam-
mans för att utveckla de nya lösningarna inom området. Att det är i 
mötet mellan branscher och kompetenser som de verkligt innovativa 
lösningarna utvecklas, visade sig tydligt på workshop #2. Efter det 
har fler och fler initiativ, för att förstå och utveckla nya former för 
lärande, kommit till oss. Genom att sätta dem i ett sammanhang, kan 
vi koppla samman fler som vill och kan tänka nytt inom området. Och 
tillsammans kan vi i nästa steg möjliggöra att prototypa och realisera 

idéerna – make things happen!

Läs mer
Om workshoparna: https://laranderum.wordpress.
com/2015/04/16/rethinking-learning/

Om koncepten: https://laranderum.wordpress.com/ 
2015/04/17/personas-och-koncept/



Drivhuset 24 är en innovationstävling för studenter, i 
vilken vi deltog  med Läranderum som ett case. I tävling-
en sätts 60 studenter ihop till tio grupper. Grupperna 
arbetar med ett skarpt fall och har 24 timmar på sig att 
ta fram en lösning på den utmaning som formulerats av 
case-leverantören. Aktörer från näringsliv och offentlig 
sektor deltar med case. Huvudfrågeställningen i Lärande-
rums case såg ut så här:

Hur ska Malmö stadsbibliotek stödja 
lärande i den digitala världen?

Det fanns också några delfrågeställningar:
• Hur kan vi hjälpa personer som vill lära i grupp att hitta 
gemensamma intresseområden och andra att lära tillsam-
mans med?
• Hur kan vi på biblioteket fungera som stöd i deltagarnas 
lärandeprocesser?
• Hur kan biblioteket använda digitala lösningar för att 
stödja lärandet?

Processen resulterade i ett antal konceptförslag, varav 
två - Kom igång: Tre klick till kunskap och Fråga din granne  
renodlades, och ett presenterades inför en jury. I process-
en med studenterna blev utmaningens komplexitet ännu 
tydligare för oss, och det fick oss att inse att en stor upp-
gift framöver är att förenkla.

Läs mer
Om processen och koncepten:  
https://laranderum.wordpress.com/2015/04/23/ 
innovationsprocess-med-drivhuset-24/

Drivhuset 24



ÖPPEN INNOVATION:
När utmaningen är 

komplex och nya  
perspektiv behövs

Vi valde att arbeta med en öppen innovationsprocess i 
Läranderum av flera skäl: I en öppen innovationsprocess 
får vi möta andras idéer, och se ifall de stämmer överens 
med vår uppfattning. Vi blir tvungna att ta hänsyn till de 
idéer som kommer fram, väga för och emot, och jämföra 
med våra tankar om problemet och dess möjliga lösning-
ar. Vissa älsklingar går under i det mötet. I andra fall visar 
det sig att det man själv tänkt har bäring. Ofta omstöps 
idéerna nästan omärkligt under processens gång.

Vad är då öppen innovation? Vinnova definierar det så 
här, på den sida* där de beskriver sina satsningar kring 
området:

Öppen innovation innebär att företag 
och organisationer systematiskt letar 
efter innovationer utanför sin organisa-
tion samt bjuder in fler aktörer, stora 
som små, till en plats i innovations-
processerna.

Att genomföra en öppen innovationsprocess är inte alltid 
det rätta, men när problemet man ska innovera kring 
är komplext, och man anar att det finns många andra 
aktörer som har kunskaper inom området, och andra 

* http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Strategiskt-viktiga- 
kunskapsomraden/Tjanster-och-IKT/Oppen-innovation/



infallsvinklar än ens egna, kan det vara en bra idé – och 
väl värt det investerade engagemanget och pengarna. För 
visst kostar det lite extra att genomföra en öppen innova-
tionsprocess, men den kostnaden tas snabbt igen genom 
att man slipper utveckla något som inte är väl under-
byggt. Att utveckla saker i onödan är nämligen en väldigt 
kostsam historia!

Processen är resultatet

Vi har hela tiden haft fokus på processen som det viktiga, 
inte de lösningsförslag som kommer fram – ändå har vi 
fått en stor mängd idéer och förslag som vi kan använda, 
nu eller senare. En öppen innovationsprocess är delvis 
yvig, och det är det som är det fina: Att inte veta vad som 
ska komma ut av den är vad alltihop syftar till – för om vi 
redan har svaret på frågorna behöver vi ju inte bjuda in 
någon annan.

Att bjuda in andra betyder att vi kom-
mer att få svar på frågor som vi inte ens 
visste att vi borde ställa.

En utmaning är att kunna ta hand om de idéer som 
kommer fram. Vad gör vi med en jättebra idé som inte 
passar in i projektet vi just nu arbetar med? Hur sparar vi 
intressanta förslag och koncept till senare? 

Vi tror att det behöver finnas ett systematiserat arbete 
med innovation inom organisationen, som syftar till att ta 
hand om nya idéer.

Alla deltagandeprocesser  
behöver designas

”Som man frågar får man svar”, heter det ju, och detta 
gäller även i innovationsprocesser. Både vi som initiativ-
tagare och de som deltar ska få ut något av processen, 
och detta är kanske det knivigaste. När det gäller Rethink-
ing Learning hade vi delat upp processen i två delar, där 
den första framför allt handlade om att utveckla kunskap 
och nätverk samt att skapa diskussion, och den andra att 
arbeta konkret med lösningsförslag. En del personer del-
tog bara i steg ett, medan andra deltog i båda. Vi upplever 
att en del av deltagarna i den första workshopen gick 
därifrån med känslan av att vi hade pratat mycket, men 
inte kommit fram till något konkret. De som gick vidare 
till steg två fick vara med om den konkretiseringen, och 
för dem blev det också tydligt vad steg ett hade syftat till. 
Skulle vi göra om processen igen hade vi tittat närmare 
på hur vi kunde få ut ett konkret resultat redan ur steg ett, 
så att de som bara deltog i det första workshopen också 
kände tydligare att de bidragit till något. För vår del fick vi 
ut mycket av båda delarna, så detta handlar alltså om att 
även deltagarna behöver känna att de får ut tillräckligt.



Att få ut något, vad innebär det? Vi tror att det kan handla 
både om att gå därifrån med nya idéer, kontakter och 
infallsvinklar som kan användas i ens eget arbete, och att 
känna att man bidragit till en lösning för någon annan.

Av vår innovationsprocess med Drivhuset 24 lärde vi oss 
att det är en konst i sig att formulera uppdrag till andra. 
Vi ville inte förenkla alltför mycket, eftersom utmaningen 
verkligen är komplex: att förenkla den vore att frångå 
verkligheten. Samtidigt är det en tävling, där deltagarna 
ska ha något så när lika förutsättningar. Vi såg att bland 
de deltagande organisationernas case fanns det kommu-
nikationsutmaningar och utmaningar som handlade om 
att ta fram nya produkter och tjänster. Vårt case syftade till 
det senare. Vi såg också att mindre komplexa utmaningar 
kanske var lättare att ta sig an, men att de mer komplexa 
utmaningarna kunde vara mer lärorika för deltagarna. Att 
göra tävlingar kring saker tillför ett element som påverkar 
processen, och olika uppdrag kan lämpa sig mer eller 
mindre väl för just denna formen. 

Att arbeta med (öppen) innovation 
är en kunskap som utvecklas inom en 
organisation

Att arbeta med en öppen innovationsprocess innebär 
alltså vissa specifika utmaningar och förutsätter kunska-
per, som utvecklas ju mer man arbetar med området. Det 
borde alltså vara kostnadseffektivt att inte bara genom-
föra öppna innovationsprocesser en gång, i ett samman-
hang, utan att utveckla och fördjupa kunskaperna genom 
diskussion, dokumentation och reflektion, och sedan upp-
repa processen flera gånger, i olika sammanhang. Öppen 
innovation skulle kunna vara en metod som används lö-
pande i verksamheten, och som man tar ett samlat grepp 
om. När det gäller Drivhuset 24 skulle vi på biblioteket 
till exempel kunna arbeta med en insamlingsprocess, där 
personalen kommer med förslag på case att ta med till 
studenterna, av vilka det mest passande förslaget väljs ut. 
För processer där vi själva är initiativtagare gäller det att 
vi samlar och delar kunskaper inom organisationen, för 
att se vad som fungerar mer eller mindre bra, och utveck-
lar kunskaperna i organisationen som helhet, inte bara i 
separata delar av den. Detta är alltid en utmaning!



En annan tanke är att öppna innovationsprocesser för bib-
liotek skulle kunna ske på en ännu högre nivå. Då skulle 
vi kunna använda en plattform för att samla in idéer – på 
liknande sätt som stiftelsen Knight Foundation gör. 2014 
gick de ut med utmaningen: How might we leverage 
libraries as a platform to build more knowledgeable 
communities?  
Utmaningen riktades till bibliotek, företag, föreningar och 
andra intresserade aktörer, och processen kunde följas 
hela vägen – från det initiala uppdraget och de de 676 
bidrag som kom in, till de 22 som slutligen fick finansier-
ing till att utveckla sina projektidéer vidare. Att bläddra 
igenom förslagen är otroligt inspirerande, och processen 
kan leda till så mycket mer än ”bara” utvecklingen av de 
22 utvalda bidragen, eftersom nya idéer kan födas även 
hos dem som står utanför processen.

Den öppna processen

Vinster
• Massor av input till egen idé-process
• Utmaningen blir ordentligt genomlyst, 
från flera perspektiv
• Kunskap och erfarenheter tillförs från 
andra håll än den egna organisationen

Utmaningar
• Många idéer att ta hand om
• Alla som deltar behöver få ut något av 
processen

Hur skulle svenska 
bibliotek och intressenter 
kunna ha en innovations-

process tillsammans?



Kärt barn har många namn. Det här konceptet benämn-
des också: The trail, MIK-portalen, in-steget, MIK-dammen, 
Den digitala landskapet, och Klondike. Konceptet är en 
sorts karta vars syfte är skapa en tydlig bild av vad som 
krävs för att vara delaktig i det digitala samhället, att visu-
alisera lärprocessen och definiera vad som ingår i den, att 
tillhandahålla lärresurser och att ge användare tillräckligt 
stöd för att gå igenom processen. Genom belöningar, 
nivåer och ”stigar” motiveras användaren att lära, och 
community-funktionalitet kopplar ihop användare med 
varandra för att stärka lärandet. Det ska finnas möjlighet 
att få stöd i sin process både på plats på biblioteket och 
via nätet.

Tre koncept från 
Läranderum
När den interna processen var igång, och den öppna 
innovationsprocessen genomförd, var det dags för 
projektgruppen att ha en egen idé-process. Alla delta-
garna i projektgruppen hade medvetet ”skjutit undan” att 
utveckla egna idéer, eftersom vi ville hålla oss öppna i de 
andra processerna, men det är oundvikligt att idéer och 
tankar ändå poppar upp under tiden. Alltså var vi väldigt 
peppade på att äntligen få jobba med dem, diskutera 
dem och få upp allt på bordet!

Vårt underlag bestod i allt som kommit fram under pro-
jektet – processen vi genomfört med personalen kring 
lärteam och digitala bibliotekarier, innovationsproces-
sen med intressenter, de möten vi haft med andra som 
arbetar med liknande projekt. Vi hade också resultatet 
av besökarenkäten som gjordes under hösten, och våra 
tankar kring de tjänster, verktyg och plattformar vi tittat 
närmare på.
Under en heldag arbetade vi med idégenerering och att 
detaljera koncept. Resultatet blev ett gäng olika koncept 
(varav ett i fyra olika varianter!). Tre av dem presenteras 
här.

WEBBKUNNIG!

datorn www e-service

e-post
info- 

sökning
jobb



Detta är en plattform där de som vill lära tillsammans kan 
skapa ett upplägg för sitt lärande. Det utgår ifrån tanken 
att det finns människor som vill lära sig något, det finns 
lärresurser, och det finns ett sammanhang (biblioteket). 
Cirkeldeltagarna eller en cirkelledare kan få hjälp av en 
bibliotekarie att leta upp relevanta lärresurser. I verktyget 
kan man sätta en tidsram kring sitt lärande och hantera 
deltagare. Det ska vara enkelt att skapa uppgifter och 
lägga in lärresurser genom drag & drop. I verktyget finns 
möjlighet att diskutera varje uppgift. Verktyget är speli-
fierat, så när användaren genomför uppgifter får den 
belöningar (dessa kan vara kopplade till ens profil, så att 
de ”följer med” till andra cirklar). När en sådan lärprocess 
väl är skapad, ska den kunna delas så att andra också kan 
gå igenom den.

Genom detta verktyg  kan bibliotekarier och användare 
enkelt samla och dela material som svarar på en fråga, till 
exempel ”jag vill publicera en bok”. Det finns webbsidor 
där man kan samla resurser som är kopplade till ett visst 
kunskapsområde. Dessa kräver inte någon inloggning för 
att ta del av. Det finns också webbsidor som skapas ”on 
the fly” då en besökare har en specifik fråga. De bästa re-
sultaten från en sökning sparas, och kan sedan skrivas ut 
eller mailas till användaren. En bibliotekarie och besökare 
kan skapa dessa tillsammans, och besökaren kan få med 
sig resultatet hem (men det kan också sparas som en 
webbsida som andra kan ta del av). I en mer avancerad 
version kan användaren logga in och spara sina favoritsi-
dor med resurser och även bygga vidare på dessa, samt 
sätta ihop dem till “stigar” eller flöden. De kan betygssätta, 
tagga och nivåbestämma webbsidor och resurser.

SAMLA & DELA LIVE DEN DIGITALA 
STUDIECIRKELN

själv- 
publicering

sättning e-böcker

skapa 
omslagkreativt 

skrivande

start lärresurs diskussion

själv- 
värdering quiz slut



Vilka verktyg skulle 
du som arbetar på 

bibliotek, på studie-
förbund, inom 

vuxenutbildning  
eller andra relaterade 
områden ha nytta av 

i ditt arbete?

Vidare arbete
Vi kommer att forsätta utveckla verksamheten på Stads-
biblioteket, och vi kommer också att arbeta vidare med 
koncept för att samla, dela och förmedla digitala läresurs-
er utifrån ett större perspektiv. Det är något som vi ser kan 
vara intressant för många andra, både inom biblioteks- 
och utbildningvärlden. Nya arbetsverktyg behövs, och 
denna fråga planerar vi att arbeta med i ett fortsättnings-
projekt där vi utvecklar ett eller flera koncept vidare. Vi 
hoppas att arbetet med öppna digitala lärresurser kom-
mer att ske på många nivåer och att vi får chans att utbyta 
erfarenheter eller samarbeta med andra som arbetar 
inom detta spännande område!

Vill du samarbeta? Följa arbetet? Eller 
diskutera idéer och tankar med oss?

Vår blogg: http://laranderum.wordpress.com

Lärcentrums webbplats: http://www.malmo.se/larcentrum

Kontakta oss via: larcentrum@malmo.se




