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Telebild - det nya mediet för att nå maximal kunskap
och gemenskap?

Med fokus på användaren – fördjupad pedagogisk kompetens
i mötet med barn, ungdom och vuxna i det livslånga lärandet

ett projekt som med hjälp av distansöverbryggande teknik
genomför kompetensutveckling av all bibliotekspersonal i fyra geografiskt
utspridda kommuner.

FÖHN - Falun + Örnsköldsvik +  Håbo +  Norrtälje = sant

Bakgrund
I regeringens nya högskoleproposition ”Den öppna högskolan” föreslås ett svenskt
nätuniversitet: ”Universitetens och högskolornas IT-stödda distansutbildningar bör
samordnas i ett svenskt nätuniversitet med start under 2002”. Distansstuderande saknar
ofta det stöd övriga campusstudenter får från sitt högskolebibliotek. De lokala
kommunbiblioteken bör ses som högskolebibliotekens förlängda arm, men de saknar
ofta adekvat utrustning. Bibliotekspersonalen har idag begränsade kunskaper om
distansstudier och pedagogisk metodik för att möta dagens informationsanvändares
behov av service. Detta blir än mer angeläget i ljuset av det av regeringen föreslagna
Nätuniversitetet.
I den s.k. Västebottensmodellen har universitetsbiblioteket i Umeå och de kringliggande
kommunbiblioteken sedan 1997 samarbetat i ett omfattande fortbildningsarbete av en
kontaktbibliotekarie vid varje kommunbibliotek. På DISTUM- konferensen i Härnösand
våren 2001 diskuterade representanter för fem kommunbibliotek tillhörande tre olika
länsbibliotek idén att sprida men också utveckla Västerbottens-modellen via
storbildsföreläsningar och webbaserat material och ge stöd för fortbildning av samtlig
personal vid de deltagande kommunbiblioteken. Startpunkten för utbildningen blev
seminariet ”Det pedagogiska biblioteket” i Norrtälje 2001-10-10--11 där personalen i de
deltagande kommunerna var uppkopplade till seminariets föreläsningar via
videokonferens/telebild.

Syfte
Syftet är, att med distansöverbryggande teknik utveckla former för biblioteksstöd till
distansstuderande genom följande:
-  höja bibliotekspersonalens IT- och pedagogiska kompetens
   genom kurser och seminarieverksamhet. Varje anställd får därigenom pröva på
   distansutbildning som studieform.
-   utveckla samarbetet med resp. kommuns Lärcentra anslutet
    till det s.k. NITUS-nätverket samt de olika högskolebiblioteken.
-  utveckla rutiner för att sända föreläsningar över Internet med telebild.
-  skapa en databas med utbildningens föreläsningar åtkomliga via Internet
-   utveckla ett webbaserat erfarenhetsforum för anställda vid
    de deltagande biblioteken



Aktörer
Samarbetspartners är biblioteken i Norrtälje, Falun, Örnsköldsvik och Håbo.

Metod
Arbetet genomförs
dels genom gemensamma föreläsningar vid Internet/ telebild,
dels genom skapandet av ett webbaserat studiematerial
dels genom att varje enskild biblioteksorganisation lokalt genomför utbildningen i
praktiken

Organisation
Projektet leda av en arbetsgrupp bestående av bibliotekschefen samt
utbildningsansvariga i de tre deltagande kommunerna.

Tidsplan
Projektet genomförs under två år med delrapport efter ett år och avslutas med en rapport
och utvärdering efter avslut av projektet.

1. Projektets genomförande 2002-2003

6 december 2001 träffades arbetsgruppen och fastslog att projektet skulle genomföras
även om inga pengar skulle komma från Statens Kulturråd.
"Med fokus på användaren" består av fyra block där vi följer det livslånga lärandet ur
olika synvinklar.
Block 1 Barn/Grundskola
Block 2 Gymnasium, projektarbete 100 p
Block 3 Komvux, vuxnas lärande
Block 4 Högskola/distansstudier

Inom varje block ska respektive målgrupp behandlas i föreläsningar via telebild,
diskussioner genom läsning av kurslitteratur och genom IT-utbildning.
Inriktningen ska vara praktisk och resultera i en för målgruppen riktad åtgärd som
arbetas fram under projektets gång. Två videokonferenser per termin förbereds och
efterbehandlas i lokala diskussioner. Videkonferenserna bandas så att alla ska kunna ta
del av innehållet. I första hand består videkonferenserna av föreläsningar. Men
ambitionen finns också att genomföra diskussioner och erfarenhetsutbyten mellan
personalgrupperna i de olika kommunerna.

Block 1
Projektfas 1:1
6 mars 2002: Föreläsning/ telebild/ Utbildningscentrum, Norrtälje
Lena Lundgren "Barn frågar - kan biblioteket svara?.
Helen Jangen "Det undersökande arbetssättet i skolan"
Som instuderingslitteratur fick alla ta del av Lena Lundgrens material i form av artiklar
ur hennes bok "Barns frågor". Föreläsningarna genomfördes och var mycket
uppskattade. Sändningen genomfördes utan anmärkningar från Falun och Örnsköldsvik,
som följde föreläsningarna via telebild.  Inga studiefrågor delades ut. Gruppdiskussioner
kom inte igång.



Projektfas 1:2
a. Instuderingslitteratur: vissa avsnitt ur "Det öppna lärorummet", Christine
Wennerholms uppsats och förslag till arbetsuppgifter samt Elisabeth Wiksells förslag på
användbara webbplatser att besöka. Studiefrågor. Gruppdiskussioner.
b. 6 november . Föreläsning/ telebild/ Utbildningscentrum, Norrtälje med Katarina
Dorbell: "Barnens bibliotek" och Lennart Eriksson: "Att förmedla kunskapen om
Barnens bibliotek för den enskilde biblioteksanvändaren eller för lärargrupper."
Uppsatsen och förslag på användbara webbplatser delades ut. Avsnitten ur "Det öppna
lärorummet" glömdes bort. Föreläsningarna genomfördes och var mycket uppskattade.
En viss diskussion via telebild. Inga studiefrågor delades ut. Inga fördjupningsövningar
eller gruppdiskussioner via nätet genomfördes.

2003
Projektfas 1:3
5 februari 2003 . Lena Lundgren och Malin Ögland, Tema: Fördjupad kunskap om
mötet med barn. Biblioteksplan: barn- och ungdomsverksamheten: en plan för ett
sätt att systematiskt ge barn och ungdom bok och biblioteksvana.
Projektfas 1:4
9 april Diskussionskonferens. Inriktning barn.
Vårens andra konferens blev en diskussion mellan barnavdelningarna i de olika
kommunerna. Varje kommun fick ca 15 minuter var för valfri presentation.
Presentationerna efterföljdes av frågor och diskussion. Örnsköldsvik: alternativa
bokprat, unga vuxna, musikbiblioteket i Gene. Norrtälje: biblioteksplanens tankar om
barnverksamheten. Falun: unga vuxna. Håbo: genreindelning.
Projektfas 1:5
4 juni
10 februari Chatt
Prov av chattning mellan personal vid de olika kommunbiblioteken.
Begränsningar i val av chattpartner upplevdes som förvirrande. Lärdom till nästa
tillfälle.

Hösten 2003
Block 2 med fokus på gymnasieeleverna, projektarbetet 100 p.
Block 2:1
10 september Videokonferensen. Staffan Engstrand, gymnasiebibliotekarie, och
Lennart Eriksson, Norrtälje bibliotek inleder. Malin Ögland, Håbo, samt en
gymnasielärare, Håbo gymnasium berättar om sitt arbete med  gymnasiets
projekt 100 poäng.

11 september Uppföljande chatt.
Nu har vi organiserat personalen i grupper. Det finns fler parter att chatta med.

Block 2:2
15 oktober Diskussionskonferens/ telebild. Gymnasieelevernas projektarbete.

Våren 2004
Block 3: Vuxnas lärande 4 februari. Videokonferens  med Ann Wiklund och Cecilia
Waern.



2. Att utvecklas med Det nya mediet

Mål: att minska mediets fysiska begränsningar för att bli ett alternativ till det
mänskliga mötet
Telebildöverföringar har två grundläggande egenheter som man måste ta hänsyn till.
Som betraktare upplever man att bilden är relativt oskarp, och utan större finesser vad
beträffar färg, ljus och kontrast. Som lyssnare upplever man också en tidsfördröjning i
överföringen av ljudet. Något som leder till åtskilliga problem och missar i
kommunikationen när man diskuterar i flerpartskonferenser.

Eftersom bilden som sänds, styrs av den av parterna som för tillfället aktivt producerar
ljud så kan det mest oväntade hända om man inte tar hänsyn till detta. Pappersprassel,
småprat och andra ljudeffekter kan leda till att man får – tar ordet och kommer i bild
utan att detta var menat. För att förhindra sådana händelser måste de parter som inte har
ordet hålla sina mikrofoner avstängda till dess att man av någon anledning skall in på
arenan. Då måste man dessutom ta hänsyn till en tidsfördröjning av ljudet. Man kan inte
få svar direkt, som man är van vid.

Lärdom 1. Telebildkonferenser måste vara väl planerade och ha en ansvarig
programledare.

Eftersom kvalitén på den överförda bilden redan i sig har inbyggda begränsningar finns
det mycket man kan göra för att överbrygga dessa brister. Den eller de som sänder ett
budskap, har ett inlägg, eller svarar på en fråga bör då och då titta in i kameran så att
mottagarna känner sig berörda. Det är viktigt att ordna med belysning på den som
sänder. Allt ljus vid sidan om, som till exempel solljus genom ett fönster eller från en
OH-projektor som står för nära, kan göra att kameran bländar ner. Resultatet blir en
föreläsare som kanske bara är en skugga.

Lärdom 2. Telebildkonferenser måste förberedas väl vad beträffar ljus,
kameravinklar och plats i rummet för den eller de som skall delta aktivt. Gärna
träna i förväg om det är möjligt.

Bildkvalitén påverkar också valet av pedagogiska hjälpmedel. Om man till exempel vill
visa  OH-bilder eller Powerpoint-presentationer så bör man inrikta sig på en stilisering
av illustrationer och skriva med fet stor stil. Det är helt enkelt svårt att videofilma och
sända tydliga och klara bilder med den OH-kamera som används för sådana ändamål.

Lärdom 3. Den som föreläser, och vill illustrera sin framställning på olika sätt
måste i förväg ta reda på vad som gäller för OH-bilder, Powerpoint-presentationer
eller interntuppkopplingar i den Telebildstudio som man ska använda.

Mediet som alternativ till det mänskliga mötet.

En föreläsare eller en person som skall föra fram ett budskap har normalt ca 10
sekunder på sig att fånga intresset hos åhöraren. Den som skall delta i en diskussion
eller vara en aktiv lyssnare accepterar inte se eller höra dåligt. Den sociala delen av ett



möte eller en konferens har ibland lika stor betydelse som det budskap som förs fram.
Finns det, i ljuset av dessa uttalanden, egentligen något som talar för att man anordnar
föreläsningar eller konferenser via telebild?

Jo, det gör det naturligtvis. Telebild, rätt använt, skapar en ny form av möten som
annars aldrig kan bli av framför allt av praktiska och ekonomiska orsaker.
Telebildmöten kan vara början till personliga möten. Telebildmöten överbryggar
geografiska avstånd och ger upphov till fruktbara nätverk. Det går att komma med
många exempel på nytta och användbarhet. Om man tar hänsyn till mediets tekniska
begränsningar i bild och ljud med hjälp av god planering, och inriktar sig på
diskussioner där alla deltagande parter är aktiva.


