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Inspirationskällor

https://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/files/2017/09/Den_femte_statsmakten_WEBBVERSION.pdf


#JallaTillsammans - digital bokcirkel

■ Skypesamtal med författare

■ Boktips på arabiska på Youtube

■ Podcast – samtal och intervjuer

■ Fotoutställning, inläst text på arabiska,

engelska och svenska.

■ Kulturfika – Fikasällskapet

https://www.facebook.com/jallatillsammans/
https://www.facebook.com/TheEndWillBeGoodAndHappy/


Bibliotekslagen – Digitalt skapande

 Bidra till det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

 Folkbiblioteken ska öka kunskapen om informationsteknik för kunskapsinhämtning, 

lärande och delaktighet.

https://www.youtube.com/watch?v=TcoJClIRARc


Skaparbibbla – vad och varför? 

■ Folkbildning – utveckling av biblioteksverksamheten

■ Folkbibliotekets roll är att koordinera en infrastruktur för kunskap

■ Nav för samhällsutveckling 

■ Mötesplats med olika infallsvinklar och kunskaper

■ En arena för demokrati

■ Stödja människors vilja till medskapande 

■ Möjliggöra utlopp för människors engagemang

■ Producent inte bara konsument

■ Dela verktyg och kunskap

■ Idéutveckling - innovation

■ Kravlöst skapande där individen kan växa, finna nyfikenhet och lust och lära

■ Komplement till makerföreningar – gratis, för alla, inkörsport



Biblioteket också ett Makerspace

Gemensamt för all makerverksamhet:

■ Lärandeprocessen tar avstamp i praktiskt arbete

■ Formell utbildning är ej nödvändig

■ Lärande genom experimenterande och utifrån
problem som dyker upp längs vägen

■ kunskapsdelning - vi skapar tillsammans

Eslövs bibliotek 

https://issuu.com/eslovskommunkulturochfritid/docs/enkelsidig_makerspace


FolkLab - Laserskärare och 3D-skrivare 

https://www.facebook.com/bollnasbibliotek/videos/151381645813512/
https://www.facebook.com/bollnasbibliotek/videos/2323709457842131/


3D-graffiti och robotbygge  

https://youtu.be/a2LIR4TEiaI


WhatsApp



PenPal - kombinerad mp3-spelare och scanner

http://www.ndio.se/penpal-2/


Tillgängliga medier – digital teknik

https://www.facebook.com/Feelgoodbibliotekarien/videos/2336399473352767/


VR-glasögon

https://www.facebook.com/bollnasbibliotek/videos/262666354592664/
https://www.facebook.com/bollnasbibliotek/videos/399335060859375/


Robotar överallt - Sphero mini 



Bee-bots



iMovie och Scratch



Wikipedia

https://www.youtube.com/watch?v=LdZgn8-ixbk


Smyga in digital teknik 



Ta plats!



Tips på vägen!

■ Våga prova utan att kunna allt!

■ Släpp prestigen! 

■ Lär tillsammans! 

■ Ändra på vägen!

■ Tänk utanför boxen!

■ Ha ett lekfullt förhållningssätt!       

■ Nätverka och samarbeta! 



Tips på digitala verktyg
■ Menti.com 

■ Opinion 

■ WhatsApp

■ 3D-graffiti och quirkbot

■ PenPal

■ Förslag på appar inom äldreomsorgen

■ Sphero mini

■ Bee-bots

■ Scratch

■ iMovie

M.m. 

Insatser för digital kompetens på folkbibliotek

Fotoutställningen The End Will Be Good And Happy

https://www.menti.com/
http://www.opinionpodcasting.com/
https://www.whatsapp.com/?lang=sv
https://youtu.be/a2LIR4TEiaI
http://www.ndio.se/penpal-2/
http://www.vastkom.se/download/18.3652860f14ade7371195373c/1422274193251/1401-7+f%C3%B6rslag+p%C3%A5+appar+inom+%C3%A4ldreomsorgen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=D4XBH5ggq-w
https://www.lekolar.se/sortiment/lara/programmering/robotar/bee-bot/
https://scratch.mit.edu/
https://www.apple.com/imovie/
https://www.youtube.com/watch?v=TcoJClIRARc
https://sv-se.facebook.com/TheEndWillBeGoodAndHappy/


TACK ! 
Instagram: @Bollnasbibblan #Bollnasskaparbibbla @Feelgoodbibliotekarien

anette.helgesson@bollnas.se


