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Nätverksträff för Expert-
nätverket för bibliotekens 
lärandemiljöer
Välkommen på nätverksträff!  

Datum: torsdag 28 november och fredag 29 november 2019
Tid: torsdag: 13.00–16.30, fredag: 08.30–12.00
Plats: Örebro universitet
Torsdag: P245 i Prismahuset på Campus Örebro
Fredag: Hörsal C3 i X-huset på Campus USÖ

Campuskartor och vilka busslinjer man kan ta till de olika 
Campusområdena finns på: 
https://www.oru.se/om-universitetet/hitta-hit/ 
På bussen går det går köpa biljett direkt från föraren med 
sitt kontokort, eller så kan man köpa biljett genom att ladda 
ner Länstrafikens app: 
https://www.lanstrafiken.se/reseinfo/tidtabeller---hitta-och-
tyda/olika-satt-att-hitta-busstider/app-en-reshjalp-i-mobilen/ 

Program torsdag 28 november

13.00-13.30 Inledning 
Marie Danielsen, bibliotekschef, Örebro universitets- 
bibliotek.

Nätverkets styrgrupp

13.30-14.30 Maria Axinge, skrivhandledare, Örebro  
universitetsbibliotek
Möjligheten vi idag har att dygnet runt erbjuda kunskaps-
inhämtning påverkar hur vi skapar lärmiljöer. När den fy-
siska platsen styrde lärandet var det lättare att ha insyn i när 
och hur lärandet skulle ske. Idag har vi ett lärande som till 
stor del styrs av en aktiv användare med specifika önskemål 
och sökvägar. Vi måste därför digitalt kunna erbjuda kun-
skapen som eftersöks, återge den i en lärmiljö som leder till 
kunskapsinhämtning och samtidigt inte skapa en distans till 
användaren. Hur gör vi det? På Örebro universitetsbibliotek 
pågår just nu arbetet med att skapa en digital skrivguide. I 
denna föreläsning kommer detta arbete att tillsammans med 
forskning om digitala lärmiljöer att användas för att visa på 
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den digitala lärmiljöns utmaningar och möjlighe-
ter.
 
14.30-15.30 Fika och gruppdiskussioner 
 
15.30-16.00 Emil Johansson, bibliotekarie, 
Göteborgs universitetsbibliotek
Göteborgs universitetsbibliotek har en ny  
arbetsgrupp för digital undervisning, DU-gruppen. 
Uppdraget består i att sprida kunskap om och 
stimulera användandet av universitetets digitala 
verktyg, med särskilt fokus på lärmiljöer. Emil 
Johansson från DU-gruppen pratar om hur arbetet 
börjat och vägen framåt.

16.00-16.30 Visning av Örebro universitets- 
bibliotek eller alternativt kan man välja att se 
utställningen Korsettkriget på Musikhögskolan. 
Anges i anmälan!

18.30 Middag  
Buffé på Kitchen & table 
295 kr/person
https://kitchenandtable.se/orebro

Program fredag 29 november

8.30-9.00 Mirjam Josbrant, Pedagogisk  
utvecklare, Luleå tekniska universitet
Att dela och äga kompetens tillsammans - Hösten 
2018 började personalen på universitetsbiblioteket 
i Luleå med gemensam kompetensutveckling varje 
vecka. Det blev tillfällen där var och en bidrog 
med sin kompetens för att gynna en gemensam 
kontinuerlig fortbildning och en utveckling av att 
handleda i bibliotekslokalen. Vad händer på dessa 
tillfällen? Och vad har det gett?

9.00-9.30 Ann Tobin, Förste bibliotekarie,  
Linköpings universitetsbibliotek
Från kvartersbibliotek till Studenthus - Vad 
händer när biblioteket inte har så många bok- 
hyllor? Inför flytten till Studenthuset så fanns en 
oro att bibliotekarierna inte skulle behövas längre 
men så blev det inte. Det blev mer tydligt vad  
bibliotekarier gör när bokhyllorna försvann.

9.30-10 Fika

10.00-11.30 Sandra Berginge, Tjänstedesigner 
och Claes Asker, Projektledare, Karlstads  
universitet
Claes Asker och Sandra Berginge kommer berätta 
om arbetet i projektet Rethink: Kau med fokus 
på Följ en-metoden - En metod som skapar en-

gagemang hos användarna genom medskapande. 
Följ en-metoden är framtagen vid Karlstads uni-
versitet och innehåller olika steg för att inkludera 
användaren i verksamhetsutveckling. Du kommer 
få med dig verktyg för att kartlägga upplevelser, 
identifiera behov och generera idéer och få insikter 
i hur koncept, prototyp och verklighetstest kan 
användas för att få input från användaren under 
utvecklingsarbetet.

11.30-12.00 Avslutning
 
Anmälan

Max 60 deltagare, först till kvarn gäller. Anmälan 
sker via nedan länk senast 10 november:
https://forms.gle/RVS32RwYwhws645r9 

Fika ingår.

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Kontaktperson:
Ann Dyrman, ann.dyrman@kau.se

Välkomna!
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