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Synsfeltet

Samarbejde, supplement, synergi
eller strandhugst?
Det lader til at folkebibliotekerne har fået læring som strategisk indsatsområde, det såkaldte læringsbibliotek skal
aktiveres over for uddannelsessøgende i lokalområdet. Det gik op for mig, da jeg i foråret faldt over et par stillingsopslag, hvoraf det fremgik, at bibliotekaren skal indgå i bibliotekets læringsteam og være opsøgende ift. ungdomsuddannelserne. Som mangeårig uddannelsesbibliotekar undrede jeg mig over, hvorfor det er en opgave for folkebiblioteket; umiddelbart ville jeg da mene, at uddannelsesinstitutionerne ville få mere ud af at ansætte en bibliotekar
selv, men de er måske slet ikke involveret?
Af Birgit Brink Lund, Erhvervsakademiet Lillebælt
Selvfølgelig bruger elever og studerende folkebiblioteket, uanset om der er et uddannelsesbibliotek eller studiecenter på deres uddannelsesinstitution. Faktisk fremgår det af den nye
rapport: Fremtidens Biblioteker - målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling at Unge på
ungdomsuddannelser og Unge på videregående
uddannelser er to superbrugersegmenter på
folkebibliotekerne. De har en høj brugerandel,
men de evaluerer ikke biblioteket så positivt som
andre brugere. De har altså åbenlyst et stort
behov for den hjælp, de kan få på biblioteket,
men er folkebiblioteket det bedste sted for dem
til at få opfyldt dette behov?
Vi har de senere år desværre oplevet, at ungdomsuddannelserne har sparet deres bibliotekar
helt væk - mens erfaringerne, fra de steder der
har bibliotekar ansat, ikke tyder på at arbejdspresset bliver mindre. Når 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse,

så vil der være flere bogligt svage elever blandt,
og her kunne en bibliotekar på uddannelsesstedet utvivlsomt gå ind og gøre en forskel.
En lille uvidenskabelig rundspørge blandt
Gymnasie- Akademi- og Erhvervsskolernes
Biblioteksforenings medlemmer viste, at de
uddannelsesinstitutioner, der har egen bibliotekar ansat, ikke samarbejder særlig meget med
folkebibliotekerne - nogle orienterer dog folkebiblioteket, når der skrives større opgaver.
Selvfølgelig er der mere samarbejde de steder,
hvor et gymnasium køber x bibliotekartimer
pr. uge via en betjeningsoverenskomst med
folkebiblioteket. Desuden tilbyder Syddansk
Universitetsbibliotek målrettede kurser for gymnasieelever, hvor de kommer ud på gymnasierne.
Så der er samarbejde og partnerskaber med
forskellig udbredelse allerede - og selvfølgelig
skal vi supplere hinanden og opsøge synergien.

MEN uddannelsesbibliotekaren, der er forankret
på uddannelsesinstitutionen, bliver en integreret
og aktiv del af læringsmiljøet og servicerer både
elever/studerende/undervisere og har sin gang
på lærerværelset - The Embedded Librarian. De
kender årets gang og deres låneres behov og kan
tilbyde hjælp Just in time - modsat et årligt
besøg fra eller på folkebiblioteket. Uddannelsesbiblioteket eller studiecenteret er et fysisk
rum og et frirum med flere funktioner, det
er indrettet med en anden atmosfære end et
undervisningslokale og giver også plads for
uforpligtende socialt samvær.
BF har lige lavet en undersøgelse om, hvordan
folkebibliotekerne samarbejder med folkeskolen.
Mon vi kan få BF på banen og sammen lave et
fremstød over for især ungdomsuddannelserne?
Vi er nødt til at få synliggjort vore kompetencer
og få kommunikeret dem ud i de rette fora. n

Sæt kryds i kalenderen - FREDAG D. 20. MARTS 2015
B&U holder temadag og generalforsamling i Vejle
BFs formand Søren Kløjgaard kommer og debatterer BF og et fremstød for
uddannelsesbibliotekerne!
Har DU en idé til en oplægsholder eller et emne?
Du har chancen for at præge dagen, hvis du brænder inde med et emne, der er
vigtigt for dig at få debatteret med dine fagfæller, eller hvis du har kendskab til
en dygtig, inspirerende og relevant oplægsholder.
Kontakt bestyrelsen med det samme - så tager vi stilling til dit forslag.
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Levende læring

- udvikling af biblioteksfaglige digitale læringsobjekter
I undervisningssektoren bliver der i højere og højere grad anvendt digitale læremidler, og det er vigtigt at
bibliotekerne holder trit med den udvikling. Bibliotekerne skal, som en relevant og naturlig samarbejdspartner for
uddannelserne, kunne udvikle og levere digitale læringsobjekter, der kan facilitere de studerendes tilegnelse af
informationskompetence. DEFF-projektet: Levende læring udspringer af et ønske om at samle kræfterne og gøre det
muligt at dele og redigere de læringsobjekter, som både DEFF og enkelte biblioteker lægger ressourcer i at skabe.
Projektet er mundet ud i en platform, der kan supportere det ønske: www.learninglib.dk.

Undersøgelse af omfang og mangler

Projektet har spurgt biblioteksfaglige undervisere, hvilke aktiviteter FFU-bibliotekerne stiller
til rådighed for uddannelsesinstitutionens
studier gennem deres Learning Mangement
System (LMS), og under hvilke samarbejdsformer
de er blevet skabt. Svarene er blevet anvendt
ift. overvejelser om, hvilke udviklingsfaciliteter
en læringsobjektplatform skal kunne tilbyde.
Samtidig har det givet en bedre forståelse af,
hvilke objekter der med fordel vil kunne deles
mellem bibliotekerne via en sådan platform.
Undersøgelsen viste, at der i ca. en tredjedel
af institutionerne finder en LMS-integration
af biblioteksressourcer med studierne sted. Af
denne tredjedel har der i 73 % af tilfældene
været tale om et samarbejde mellem studie/
underviser/pædagogisk-enhed og bibliotek om
at danne læringsobjekter. I de resterende tilfælde har der været tale om at lægge links til
biblioteket på LMS. På spørgsmålet om, hvad
man ønskede at kunne videreudvikle på, koncentrerede svarene sig om bedre gennemtænkt
didaktik og progression i læringsobjekterne og
mulighed for at bruge video og screencastingprodukter. På det faglige område blev objekter
omhandlende plagiering, kildekendskab og
-kritik, ophavsret, referencehåndtering og
anvendelse af e-bogsplatforme efterspurgt.

Genbrug af læremidler

Biblioteker og bibliotekarer har altid været gode
til at udtænke, udvikle og skabe nyt sammen.
I DEFF-regi er der gennem årene udarbejdet
mange gode digitale læremidler fx StopPlagiat.
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nu, Opgavetips.dk og BetterThesis.dk. Alle omfattende systemer, der har deres berettigelse
i deres helhed, men de rummer også gode
muligheder for at udtrække mindre objekter, som
netop kan anvendes i en fagnær læringssituation.
For projektet gav det økonomisk og økologisk
mening at anvende disse eksisterende DEFFstøttede produkter til at generere et inspirerende
startindhold til learninglib.dk. Det var dog ikke
helt enkelt, da ingen af disse platforme teknisk
var konstrueret, så et udtræk af delelementer
lå lige for. Det faglige indhold og teksterne
har dog i vid udstrækning kunnet genbruges.
Elementerne, der blev udvalgt til at arbejde
videre med, blev ‘Test din viden’ fra Stopplagiat.
nu, samt fem udtræk fra BetterThesis.dk, der
kredser omkring søgning af litteratur og
data. Formen er ikke for teksttung, men har
en blanding af et lærings- og testelement.
Disse seks læringsobjekter er nu tilgængelige
på learninglib.dk, og de kan bruges som
selvstændige enheder og integreres i nye
sammenhænge.
En anbefaling fra projektets side til DEFF er, at
man i fremtiden bør have fokus på muligheder
for genanvendelse og dermed også på ophav
og rettigheder. Det skal være teknisk muligt
at genbruge produkter udarbejdet via DEFF
projektmidler, og når produkter udvikles som
større enheder at gøre det nemt at bruge dele
igen. Hermed kan man tilpasse læringsmaterialer
til lokale forhold ved at arbejde videre med de
gode ideer.

Platformen www.learninglib.dk

Da Levende lærings formål er at gøre det
muligt at bruge objekterne uafhængigt af
institutions tilhørsforhold, måtte der oprettes
en ny platform. Den blev skabt i samarbejde
med firmaet Webcoders.dk. Learninglib.dk er
både et læringsobjektarkiv og et værktøj til
oprettelse af læringsobjekter og -quiz. Det er
væsentligt at tilgangen til at bruge og oprette
nye læringselementer er enkel. Alle kan søge
og anvende læringsobjekterne direkte fra siden,
men også kopiere, dele og indsætte dem - via
indlejringskode - på egne hjemmesider eller
direkte ind i kursusrummet i uddannelsesstedets
LMS - ligesom med YouTube og VIMEO videoer.
Læringsobjekterne kan bruges af bibliotekarer, men også af underviserne eller
e-læringskonsulenter og andre, der arbejder
med undervisning. Der er i realiteten ingen
grænse for hvem, der kan anvende materialerne,
da alt reelt afhænger af læringsobjekternes
indhold. Hvis et bibliotek opretter et læringsobjekt, der indeholder information om bibliometri, så er det fx relevant for forskere. Der er
ingen regler for læringsobjekternes indhold, eller
hvilke emner de skal omhandle, så længe det har
sammenhæng med det biblioteksfaglige produkt,
som bibliotekerne leverer til deres brugere.
Siden har en søgefunktion, der kan søge i både
læringsobjektnavne og -beskrivelser. Brugerne
kan tilmelde sig kategorier og modtage en
mail-notifikation, når der oprettes nye læringsobjekter, der matcher det, de interesserer sig for.
På designsiden er der lagt vægt på responsivt

Af Mette Bechmann, CBS og Jette Fugl,
KUBIS, Frederiksberg Campus

design, så den også er brugervenlig for smartphones og tablets.

Alle kan bruge og bidrage

Uddannelsesbiblioteker kan få administratorlogin til learninglib.dk, og dermed opsætte en
egen side, hvorfra man kan oprette, redigere,
slette og se egne læringsobjekter. På siden kan
man indsætte eget logo og fx links til andre
hjemmesider og hermed benytte siden som en
lokal indgang for bibliotekets egne brugere.
Nye læringsobjekt/quiz-moduler kan udvikles
fra bunden (backend) på platformen ved
administratorlogin, eller man kan genanvende
læringsobjekter og tilpasse dem til lokale forhold. Læringsobjekterne opbygges med x-antal
trin. Hvert trin kan indeholde enten tekst/
billede/video, eller et spørgsmål med x-antal
svar. Svares korrekt vises succes besked, svares
forkert vises forklaring og hvilket svar, der er
korrekt, og næste trin kan påbegyndes.

Efteruddannelse i
Biblioteksdidaktik!
Føj pædagogisk teori til din bibliotekskundskab og bliv inspireret til udvikling af din
bibliotekspraksis - sådan lokker et tilbud om
et uddannelsesforløb målrettet uddannelsesbibliotekarer! I samarbejde med professionshøjskolernes biblioteker udbydes tre
kompetencegivende moduler fra diplomuddannelse (DP) fra efteråret 2014 til efteråret 2015 med et modul pr halvår - eller du
kan nøjes med at tage ét.

For at understøtte deltagelse fra hele landet
er modulernes undervisning placeret på tre
internatseminarer af to dages varighed i
Odense. På seminarerne er der undervisning,
oplæg og procesarbejde i studiegrupper.
Desuden er der praktiske hjemmeopgaver
mellem seminarerne.
Det er ikke for sent at tilmelde sig, men det
haster. Læs mere på: kortlink.dk/ucl/ebdm n

Oversigt over modultilrettelæggelsen
Biblioteksdidaktik

Learninglib.dk kan give bibliotekerne mulighed
for at indfri flere af de forventninger, som
spørgeundersøgelsen har peget på, samt de
udviklingsfaciliteter, som man mener, en
læringsobjektplatform skal kunne tilbyde. Om
det lykkedes, vil kun fremtiden vise, men som
tidligere nævnt er bibliotekarer rigtig gode til
at udtænke, udvikle og skabe nyt sammen, og
med learninglib.dk, håber vi, at der er udviklet
et redskab til netop at understøtte dette. n
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Læringsbiblioteket - synergi eller splittelse?
Flere folkebiblioteker har læring som (nyt) strategisk indsatsområde over for folkeskolen, men også målrettet unge under uddannelse.
De opretter teams og ansætter medarbejdere - der ikke nødvendigvis er bibliotekarer - der skal udvikle understøttende læringsaktiviteter og servicere kommunens uddannelsessøgende og uddannelsesinstitutioner. Hvorfor går folkebiblioteket ind her, og hvad
forstår de ved begrebet læringsbibliotek? Opstår nye givende partnerskaber, eller overtager folkebiblioteket fordi uddannelsesbibliotekarer spares væk på gymnasierne? Vi undrer os i Faggruppen, så vi har opsøgt mulige forklaringer.
På Silkeborg Bibliotekerne har de gjort sig flere erfaringer med samarbejder, og to studerende fra IVA har lavet et projekt på Randers
Bibliotek bl.a. om partnerskaber og betingelser for læring.

Når fagligheder mødes
og grænser overskrides
Af Cecilie Laskie, læringskonsulent og kulturformidler, Silkeborg Bibliotekerne og Gyldendal Uddannelse

Kvalitet i samarbejdet

Læringsmedarbejdere søges, folkebibliotekerne har læring som strategisk indsatsområde, og der samarbejdes om læring på kryds og
tværs af institutioner og fagligheder: uddannelsesbibliotekarer,
folkebibliotekarer, HKere, cand.
mag.er, folkeskolelærere osv. Vi må
da sejle i synergi – eller hvad? På
Silkeborg Bibliotekerne har vi gjort
os nogle erfaringer og overvejelser
om samarbejdet mellem bibliotekarer og ansatte med andre fagligheder samt samarbejde mellem
folkebiblioteket og ungdomsuddannelserne og uddannelsesbibliotekarer i kommunen. Betegnelsen
læringsbibliotek dækker iflg.
bibliotekschef Lars Bornæs over
folkebibliotekernes strategiske
indsats på læringsområdet.
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På Silkeborg Bibliotekerne har vi de sidste
måneder evalueret forskellige læringsforløb med
HHX og med HF & VUC, som netop havde samarbejdet mellem folkebibliotek og uddannelser i
fokus. Der er tale om to omfattende, formelle
evalueringsrapporter og en uformel, mundtlig
evaluering, og den utvetydige konklusion er, at
der er meget stor tilfredshed blandt bibliotekarer,
lærere og elever. Nøglen til succesen har bl.a.
været meget tætte samarbejder mellem
uddannelses- og folkebibliotekarer og lærere.
Folkebibliotekar Annette Öhrström, som gennem
flere år bl.a. har undervist i søgekurser på gymnasier og i folkeskolen, gav en af flere årsager
til succesen: ”STX og HF kan vi i folkebiblioteket
hjælpe bredere end HTX og HHX, fordi de er
almene gymnasier. Men vi er også et godt supplement til HTX og HHX med de brede, almene fag.
Ift. uddannelsesbibliotekarerne handler det vel
dybest set om, at respektere de spidskompetencer uddannelsesbibliotekarerne og folkebibliotekarerne har hver især.” En holdning biblioteksansvarlig uddannelsessekretær på HHX Kirsten
Tindbæk støtter: ”Vi uddannelsesbibliotekarer har
en niche f.eks. med de merkantile fag – databaser
og specialviden. Folkebiblioteket kan støtte op
med de bredere, humanistiske fag og sådan noget

som faglig litteraturcoaching. Der har jeg ikke
viden nok. Vi skal finde en model, hvor vi kan
bruge hinanden.”
Derudover har bibliotekarerne været på kursus
i pædagogik og didaktik, og der er lagt en del
timer i at udvikle nye undervisningsforløb og i
at opdatere de gamle med fokus på søgekurser.
Af nye forløb kan nævnes: udvikling af modellen
faglig litteraturcoaching i samarbejde med
HHX samt udvikling af et undervisningsforløb
målrettet de nye eksamensformer, hvor eleverne
ved 5- eller 6-timers prøver skal inddrage internetkilder i deres opgavebesvarelse i dansk og
engelsk; en helt anden udfordring end den traditionelle opgavevejledning. Ud over de tætte samarbejder med lærere og uddannelsesbibliotekarer
gav Annette følgende grund til den meget
positive evaluering: ”For at sådan noget som
det her kan lykkes, er det 50 % faglighed og
50 % pædagogik eller pædagogiske redskaber.
Når vi tidligere ikke lykkedes, er det, fordi vi
ikke havde pædagogikken med. Og ikke kendte
begrænsningens kunst.”

Flere fagligheder i spil

Det er vigtigt her at indskyde, at der i forløb
som ovennævnte er mindst 3 fagligheder i spil:
den bibliotekariske faglighed, den pædagogiske

faglighed og ikke mindst gymnasiefagligheden:
at bibliotekarerne har kendskab til gymnasieskolens fag, faglige niveau, forskellige læreplaner
og eksamener. Det sidste blev især fremhævet af
lærerne som en nødvendighed for samarbejdet,
og det var helt klart en forudsætning for både
lærernes motivation for at indgå i tætte samarbejder og en forudsætning for samarbejdets
kvalitet.
Annette understreger: ”At skoleledelsen er med,
er afgørende. Ikke personlige kontakter til tilfældige lærere, men aftaler om hele årgange,
hvor vi kan blive fast del af undervisningen i
længerevarende forløb, og jo mere vi ved om
deres opgavetype og er helt præcise ift., hvad de
har behov for, jo bedre. Gammeldags tankegang
går ikke: At de skal have hele paletten med, at vi
skal sælge alle mulige tilbud. Vi skal være klare
på formål og pointer. En slags afgrænsning af
pointerne ift. øjeblikket. Vi skal over på deres
bane og forstå, hvad en HF-klasse anno 2014
er for en størrelse: elevtype etc. Vi tror, de unge
mennesker er, som vi var, da vi var unge. Jeg har
været nødt til at anerkende, at jeg kan gøre en
forskel som voksen, ikke bare fagperson; at åbne
op for det relationelle. Jeg kan nogle gange tilbyde en støtte, som de ikke får derhjemme. Når
jeg ser nogle af de gymnasiefremmede elever
flytte sig, er det dybest set en større glæde end
at undervise den pæne pige fra STX, som ellers
er vores typiske unge bruger. Også her kommer
pædagogikken ind.”

Læring med fokus på kulturformidling
eller omvendt

En forsigtig spådom fra undertegnede er, at det
ikke kun bliver den del af den bibliotekariske faglighed, der traditionelt hører under læring, som
kommer i spil ift. fremtiden og ungdomsuddannelserne eller folkeskolen for den sags skyld.
For evalueringerne viste nemlig, at lærerne er
interesserede i forløb baseret på kulturformidling,
og her er en vej at gå i fremtiden og i vores fælles forsøg på at gøre os uundværlige i uddannelsesregi og for de unge.
Lærerne sagde bl.a., at de er interesserede i, at
vi byder ind med arrangementer, hele og halve
temadage m.m. hvis:
• kvaliteten og fagligheden er i top
• vi tager udgangspunkt i deres hverdag,
		 planlægning, læreplaner og elevernes
		niveau
• det sker i tæt samarbejde med lærerne
Som eksempler blev nævnt, at vi kunne lave et
tema om udvalgte kanonforfattere i dansk, hvor

de tre fagligheder er i top, og hvor undervisningen
tager form af et arrangement eller event – dvs.
med afsæt i anderledes litteraturformidling fx
elevperformances som story slam, web 2.0-digtning, litteraturcoaching, teater eller stand-up.
En formaliseret tilgang til kulturformidling med
udgangspunkt i de unge, lærerne og ungdomsuddannelserne.
Det er vel i virkeligheden et spørgsmål om, hvorvidt der er tale om læring med fokus på kulturformidling eller kulturformidling med fokus på
læring. Og dermed sagt, at det ikke er mere
radikalt end som så. For kulturformidling er som
bekendt allerede en vigtig del af folkebibliotekernes virke. Og dem, der har prøvet at lave
’almindelig’ kulturformidling i form af events for
unge, har allerede erfaret, at de unge er svære at
motivere, og regnet ud, at en vej at gå er at prøve
at lokke lærerne til at inddrage diverse events i
deres undervisning.

Fremtidens læringsbibliotek

Men hvorfor overhovedet udvikle læringsbegrebet?
Det enkle svar på det spørgsmål er … et nyt
spørgsmål: Er der, trods det store fokus fra
biblioteksverdenens side på at få de unge til
at interessere sig for, hvad bibliotekarerne kan
byde ind med og for selve bibliotekerne, ved
at ske det modsatte i undervisningsverdenen?
Bliver flere og flere uddannelsesbibliotekarer
og folkebibliotekarer med arbejdsopgaver på
gymnasierne sparet væk? Efter forgæves at have
efterspurgt tal og statistikker hos Styrelsen, IVA
og BF, som kunne give os svaret, må vi - efter
lidt research i marken - nøjes med en begrundet
antagelse om, at ungdomsuddannelserne har
sparet bibliotekarer væk de seneste år.

bibliotekarer angår, altså i de perioder eleverne
ikke skriver opgaver. Så vi skal byde ind med
situationsbestemt læring forstået på den måde,
at vi underviser, når der er brug for det, og i det,
der er brug for. Derudover skal vi udvide vores
faglighed med didaktik og pædagogik.”
Fremtidens læringsbibliotek beskriver Lars
således: ”For at løse den aktuelle problemstilling
er det relevant at diskutere, om der overhovedet
skal være fast bemanding og ’små biblioteker’ på
uddannelsesstederne. Jeg tror i høj grad på situationsbestemte indsatser og ikke så meget på faste
stillinger. I mange tilfælde kan uddannelsesbibliotekarerne flyttes til folkebibliotekerne, så vi
herfra kan danne specialiserede task forces, som
kan rekvireres efter behov. De kvalifikationer,
uddannelsesbibliotekarerne har, vil kunne bidrage
væsentligt til læringsbiblioteket, og de indsatser,
som fremtiden vil kræve af os. Ydelsen bliver i
sagens natur ikke omkostningsfri, så vi skal have
udviklet nogle fornuftige forretningsmodeller,
så uddannelsesinstitutionerne betaler for det
produkt, de vælger at købe.”
Jeg præsenterede tanken om et fælles læringsbibliotek for Kirsten, som personligt godt kan
se noget fornuft i ideen: ”Man kan godt blive
usikker, når man sidder alene. Man kan savne
faglig sparring en gang imellem. Men det skal
dog siges, at der blandt uddannelsesbibliotekarer
heldigvis et rigtig godt netværk med god ERFAudveksling.”

Uddannelsesbiblioteket i fare?

Jeg spurgte Silkeborgs bibliotekschef Lars
Bornæs: ”Ja, der sker nedskæringer. Det er
rektorernes afgørelse. Det, man bare skal være
opmærksom på, er, at opgaven og behovet ikke
forsvinder, blot fordi der udføres budgetgymnastik
på institutionerne. Hardcore discipliner som
kildekritik og søgninger er stadig nødvendige. Det
er ikke en del af fx dansklærernes faglighed - de
kan ikke bare overtage området, sådan som det
sker på nogle af ungdomsuddannelserne.”

Er fokus på læring i folkebibliotekerne en trussel
mod uddannelsesbibliotekarerne? Hertil svarede
Lars: ”Hvis en uddannelsesbibliotekar bliver
fyret, er det næppe på gr. af folkebibliotekernes
læringsstrategier, men i højere grad på gr. af
budgetreduktioner på uddannelsesinstitutionerne.
Og så måske fordi den klassiske udgave af uddannelsesbibliotekar-konceptet ikke længere
passer til institutionernes cyklus. Jeg vil dog tilføje, at i de mange tilfælde, hvor uddannelsesinstitutionen har valgt at fastholde sine egne
uddannelsesbibliotekarer, skal folkebiblioteket i et
samarbejde komplementere funktionen – og på
ingen måde udkonkurrere den.”

Til spørgsmålet om, hvad det vil føre med sig i
fremtiden, lød svaret: ”Jeg frygter en fremtid,
hvor de dygtige elever selv finder vej til folkebiblioteket som nu – mens de gymnasiefremmede
bliver tabt. Hvis vi altså ikke i fællesskab foretager os et eller andet for at ændre retningen.
Rektorer, jeg har talt med, har sagt, at der var
for meget spildtid, hvad de fast tilknyttede

Og fra Kirstens synsvinkel: ”Jeg føler mig faktisk
ikke truet. Lærerne er glade for skolens bibliotek,
ikke mindst fordi vi har et fysisk studiecenter, og
fordi jeg også tit hjælper lærerne med mange
småting, som kan gøre deres arbejde nemmere,
fx at bestille tv-udsendelser hjem fra CFU. Jeg
oplever, at der er plads til mig, og jeg lærer meget
af samarbejde med folkebiblioteket. Men det 4
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Faglig litteraturcoaching for HHX-elever i samarbejde mellem Silkeborg Bibliotekerne og Handelsgymnasiet
Fotograf: Jørgen Høst, Silkeborg Bibliotekerne

er et svært spørgsmål. Det er noget med både
at holde på faggrænserne og samtidig åbne op.”
Der er ingen tvivl om, at skolens studiecenter har
sine fordele: ”Vi har en nærhed herovre. Den er
eleverne glade for. Når jeg har været inde i en
klasse, kommer de selv til mig efterfølgende. Især
fordi jeg er til stede i rummet, studierummet.
Man lærer dem bedre at kende, og det er vigtigt,
især for de lidt svagere. For dem er det svært at
gå til et folkebibliotek.”

Både holde på faggrænser og åbne op

Lars sluttede sin fremstilling af læringsbiblioteket
af med at love: ”Jeg vil sætte ansættelser bag
min vision om læring.” Men hvorfor er de nye
fagligheder overhovedet nødvendige? ”Jeg ansætter bl.a. folk med viden om institutioner, fag

8
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og pædagogik. Folk med erfaring fra uddannelsesstederne. Det er en strategi at ansætte en, der
ved noget om skolerne, f.eks. en gymnasielærer
og en folkeskolelærer. Vi skal have større viden:
insiderviden, viden i organisationen. Jeg vil
hellere have the real thing med alt det bøvl, det
giver. Det er bøvl at invitere en anden kultur ind,
som sætter spørgsmålstegn ved den herskende
selvopfattelse, vi har som bibliotekarer – men på
en meget konstruktiv måde kan dette bøvl give
anledning til en organisatorisk selvrefleksion. Jeg
tror såmænd også, at de nye faggrupper, vi bliver
kollegaer med, fra tid til anden bliver rystet i
deres grundvold, når de møder os. Det er da kun
sundt, og så er der skabt basis for at udvikle en
ny faglighed sammen.”

Hvordan opleves det i hverdagen, at flere personer med anden faglig baggrund end den bibliotekariske ansættes på bibliotekerne? Som sød
synergi, hvor forskellige og veldefinerede fagligheder komplementerer hinanden og i gensidig
respekt og inspiration skaber et inspirerende og
innovativt miljø, hvor 1+1 giver 3?
Annettes reaktion på mange nyansættelser på
Silkeborg Bibliotekerne af personer med anden
faglig baggrund end bibliotekarisk er blandet.
Hendes oplevelse afhænger bl.a. af, om de stillinger, der besættes, ligger inden for det fagområde, der betragtes som bibliotekarernes
kernefaglighed: ”Man tænker uværgeligt: ’Er jeg
nu ikke god nok?’ Jeg blev først usikker omkring,
hvad de kan, som jeg ikke kan. Især når de

Når fagligheder mødes
og grænser overskrides
Netop afgåede bibliotekschef Inger Skamris,
Randers Bibliotek:
I Randers har vi altid betjent mange studerende. 2 gymnasier i kommunen har bibliotekar fra
folkebiblioteket 7 t/uge - mens den store handelsskole og et stort alment gymnasium tidligere
har haft faguddannet bibliotekar, men det er sparet væk. Jeg mener, at de unge har rigtig
meget brug for hjælp i deres informationssøgning, og at ungdomsuddannelserne bør have
bibliotekar tilknyttet. Jeg har kæmpet og argumenteret for det gennem mange år - de burde
have råd til det!
Vi har altid haft læring i biblioteket, men nu taler vi måske mere højt om det. For at hjælpe os
selv, har vi nu i Randers fået et mere struktureret samarbejde med uddannelsesinstitutionerne,
så vi ved, hvornår de laver projekter og om hvilke emner - så har vi mulighed for at forberede
os på et rykind. Vi tilbyder bl.a. at en bibliotekar kommer ud og præsenterer fx relevante
databaser for en årgang.

ansættes i samme jobfunktioner, som man selv
varetager. Det er OK med f.eks. marketing, fordi
det ikke er mit område.’” Og det afhænger også
af, om det gøres tydeligt, hvilke nye fagligheder
de nyansatte bidrager til arbejdspladsen med,
og at alle parter anerkender og respekterer, at
samarbejdet kan være en svær proces, der måske
tager tid, og som kræver en vis grad af nursing.
Som Annette forklarer: ”I dag anerkender jeg
fagligheden. I mit arbejde med Cecilie, der er
tidl. gymnasielektor i litteratur og underviser i
gymnasiepædagogik, er det tydeligt, hvad hendes
faglighed er, og jeg oplever, at den komplementerer min; det er fint. I mit samarbejde med
Cecilie har jeg desuden fået tid og ro til at blive
rykket. Derfor har det fungeret.” n

Souschef Hanne M. Sørensen,
Sønderborg Bibliotek:
Vi har længe haft et formelt samarbejde med kommunens 2 gymnasier om at give
biblioteksorientering, da ingen af dem har ansat bibliotekar. Det ene har samarbejdet
med SDUB, men dette er ophørt. Handelsskolen har ansat egen bibliotekar. Vi er gået fra
”tavleoplæg” til at bruge Opgavespillet med opgaver, der engagerer de unge.
Desuden har vi i mange år sendt et brev til alle uddannelsesinstitutioner i kommunen med
tilbud om, at biblioteket besøger dem, eller at de kan besøge biblioteket og få en introduktion
til bibliotekets tilbud. Tilbuddet gælder ikke kun eleverne, men vi har også holdt oplæg for
underviserne, så de bliver opmærksomme på at biblioteket ud over bøger har adgang til
mange relevante databaser.
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Folkebiblioteket i partnerskab
Af Stig Olesen og Mikkel Gammelgaard,
bibliotekarer DB

Folkebiblioteket er ved at skrive
sig selv ind i en fortælling med
udgangspunkt i uddannelsesbibliotekarens faglighed. I fx
Randers, Silkeborg og Vejle er
der tiltag, der gør folkebiblioteket
til en aktiv spiller ift. elever/
studerende og uddannelsessektoren.
Vores erhvervsrelaterede projekt
sigtede mod udvikling af et
forbedret, digitalt studiemiljø på
Campus Randers og en digital
opkvalificering af underviserkræfter i Randers kommune.
Projektet tog udgangspunkt i
generelle visioner for danske
folkebiblioteker, men også de
hensigter som Randers kommune
havde for et Campus, og de
ønsker Randers Bibliotek havde
hertil. Resultatet blev rapporten:
Digitale læringsressourcer og
digitalt studiemiljø. Det var
vigtigt for vores projektgruppe,
at rapporten inddrog både en
undervisningsfaglig teori og
praksis.

10
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Vi kan nu tegne et billede af nogle tendenser
og betingelser for folkebibliotekernes arbejde.
Folkebiblioteket har altid beskæftiget sig med
uformel læring, men de nye tendenser peger
mere i retning af formel læring og undervisning.
Det er allerede almindeligt, at folkebibliotekarer
underviser i informationskompetencer i folkeskoler og gymnasier. Digitale informationskompetencer eller literacies er højt prioriteret i
visioner for uddannelse og folkebibliotek, men
forudsætter en indsats ift. undervisningskræfter.
Det stiller nogle nye krav til fagligheden blandt
de bibliotekarer, som er direkte involveret i
denne proces. Udviklingen af det proaktive
folkebibliotek er bl.a. udtryk for de anbefalinger,
som blev givet i: Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Således bør folkebibliotekerne
opsøge og indgå i partnerskaber af forpligtende
karakter og ikke kun uformelle aftaler med
civilsamfund og erhvervsliv i så mange sammenhænge, det er muligt.
Forestillingen om biblioteket som en aktør i
partnerskaber har en parallel i en amerikansk
forestilling om uddannelsesbibliotekarens virke;
udtrykt som The Embedded Librarian. Denne
bibliotekarrolle er mere proaktiv end
den klassiske bibliotekar.

Den indlejrede bibliotekar

The Embedded Librarian, der kan oversættes
til den indlejrede eller integrerede bibliotekar,
er knyttet til uddannelsesbibliotekarens
arbejde på amerikanske universiteter. Den
beskrives af Barbara Dewey som et udtryk
for en mere proaktiv bibliotekar med fokus
på skabelsen af netværk og partnerskaber.
Uddannelsesbibliotekaren skal fysisk og digitalt
understøtte læring og undervisning i aktive
studie- og forskningsrum overalt, og opsøge
og etablere formelle samarbejder med alle
aktører i vidensproduktionen, mener hun.

Faktisk angiver hun niveauet af proaktivitet
eller passivitet som et sikkert kriterie for, hvor
succesfuld en indlejret bibliotekar vil være.
Hun forestiller sig altså, når vi taler om undervisning, at bibliotekaren aktivt tager del i
individets læring.
Bibliotekaren skal indgå i forbindelse med
opgaveskrivning og andre faglige projekter,
hvor aspekter af boglige og digitale literacies
kommer i spil. Dette kan fx ske i et tværfagligt
samarbejde, hvor naturvidenskabelige fag
trækker på sproglige fag i en skrive-workshop.
Under dette område hører fænomener som
innovative klasseværelser, specialiserede
laboratorier og andre undervisningsfremmende
rum, der kan involvere bibliotekar deltagelse.
Desuden foreslår hun, at bibliotekaren kan
virke som instruktør for underviserstaben,
hvad Steven D. Yates kalder ’train the trainer’.
Et væsentligt element ved bibliotekets synlighed, og dermed indlejrethed, er synligheden
i institutionens virtuelle rum. Biblioteket bør
være til stede på så mange hjemmesider som
muligt - eller helt optimalt på institutionens
standardiserede sidehoved. Dewey ser indlejring som en overordnet tilgang til informationsformidling, og foreslår at indlejre uddannelsesbiblioteket overalt på uddannelsesinstitutionen. Mange af disse forslag er allerede
i spil i folkebiblioteket, uden at de nødvendigvis
er sat i forbindelse med begrebet indlejring
- fx når der tales om partnerskaber med
civilsamfud og erhvervsliv (Skot-Hansen, 2010).
Helene Høyrup beskriver i artiklen: Digital
information og læring – tre modeller for
integration nogle perspektiver for digitale
literacies og biblioteksvirksomhed, men hun
sammenholder dem med klassiske literacies:
bibliotekarens dokumentationsbegreb og 4

med uddannelsessektoren
Partnerskab
Partnerskaberne skal styrke relationerne mellem bibliotek, borger og samfund herunder også
uddannelsesinstitutioner. Etableringen af partnerskaber kræver, at flg. betingelser overholdes:
- det skal have nytteværdi for alle deltagere
- det skal organiseres effektivt og proaktivt for at styrke deltagernes commitment
- og deltagerne skal have afstemt deres forventninger

Mikkel og Stig foran IVA. Fotograf: Kannan Nirmalanantan
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historikerens kildekritik. Hun mener, det er
muligt at se den indlejrede bibliotekar som
formidler af læringsteknologier, teknologimotiveret didaktik, og hun er fortaler for den
uformelle digitale læringsproces som et element
i dannelses- og uddannelsesprocessen, men det
skal være funderet i faglighed. Hun fokuserer
især på, hvordan retorikken for biblioteker og
museer har taget en drejning imod læring i
stedet for den passive opfattelse af institutionerne som samlinger. Hun understreger, at
denne retorik skal bunde i realiseret formidling,
og hun efterlyser altså mere end blot en
’begrebsforklædning’, hvor læring bliver til et
goodwill-udtryk i stedet for en reel størrelse.

Just in time (JIT)

Den indlejrede bibliotekar kan ses som et
udslag af JIT-undervisning, hvor det forudsættes, at viden er til stede, når den er nødvendig
for læring. Begrebet JIT indgår i dag både i
pædagogisk-faglige sammenhænge såvel som i
en erhvervsøkonomisk industriel forestilling om
knowledge management som enheden: Just in
time, just in place og just enough (Elia, 2006).
Læringsressourcer, undervisning og information
kan være JIT i henhold til tre perspektiver:
Underviserens og fagets, Den studerendes samt
Institutionens.

Underviserens og fagets perspektiv

Dette er først og fremmest et udtryk for fagligt
idealistiske forventninger til læring og didaktik.
Læringsindhold kan være JIT ift. de formelle
læringsmål og den ideelle viden (pensum) og de
ideelle metoder i faget. Det er her vi finder den
formelle læring og den formaliserede didaktik.

Den studerendes perspektiv

Et personligt perspektiv på læring, der ikke
blot er fokuseret på indlæring, men også på
bekvemmelighed i forhold til indsats - ’principle
of least effort’. Underviserens, institutionens
og den studerendes fornemmelse af JIT følges
ikke nødvendigvis ad, som bl.a. Bob Mosher
påpeger i sine refleksioner over e-læring. Hvor
den studerende helt indlysende vil have en
fornemmelse af målrationalitet ift. karakteren,
vil underviseren forholde stoffet til en faglig
standard og et overordnet ideal for læring. I
den ideelle verden er der en korrespondance
mellem underviserens og den studerendes
perspektiv på læring, men i den reelle verden er
sammenhængen ikke altid indlysende.
Da bibliotek og bruger ikke er bundet i en formel undervisningssituation, og da det står
brugeren frit for at vælge bibliotek til eller fra,
så er biblioteket bundet af den studerendes
perspektiv. På den måde skal det stof, som
biblioteket tilbyder, fremstå i en fortrolig og
let tilgængelig form for den studerende, hvis
det skal være appellerende - og derfor skal den
indlejrede bibliotekar være til stede så ofte og
så meget som muligt, så informationen er til
stede JIT.
Når der tales om uformel læring, er det vigtigt
at forstå, at denne læring er koblet til en ligeså
uformel formidling. Den uformelle læring er kun
et potentiale ved en planlagt event eller ved den
her omtalte indlejring.

Det institutionelle perspektiv

Dette perspektiv er et udtryk for JIT-begrebets
oprindelse i forb. med oplæring af samlebåndsarbejdere på bilfabrikker i Japan. Per-

spektivet er også politisk fordelingsteknisk ift.
ressourcer, og det griber derfor naturligt ind
i mulighederne for at indfri de to foregående
perspektiver. I denne sammenhæng er JIT et
administrativt og økonomisk-rationelt parameter
på uddannelse og læring, hvor der ikke ofres
flere ressourcer på opnåelse af kompetencer hos
de ansatte end højst nødvendigt.

Væsentlige pointer på JIT

Når vi tager alle tre perspektiver i brug på én
gang, vil den studerendes forventninger have
et aspekt af bekvemmelighed, og institutionens
forventninger vil indeholde aspekter af
økonomisk karakter. Dette er ikke nødvendigvis
godt for idealerne om vidensproduktion og
almendannelse. I denne sammenhæng kommer
en ensidig fokusering på økonomi og uddannelsesadministration til at tilgodese den
studerendes perspektiv til skade for underviserens og fagets perspektiv. Ønsket om mange
hurtigt færdiggjorte uddannelser kan spænde
ben for de akademiske ambitioner.
Denne tendens ved de forskellige perspektiver
gælder også for digitale læringsressourcer,
idet en del af dem er udviklet eller foreslået i
forbindelse med fjernundervisning. Derfor ligger
det i det økonomisk-rationelle perspektiv, at
man sagtens kan anskue disse ressourcer som
anledning til at erstatte realtime undervisning
i det fysiske rum mere eller mindre med
fjernundervisning i et digitalt rum, i stedet for
at se de digitale muligheder som et supplement
eller en støtte til den traditionelle undervisning.

Læringsteoretiske perspektiver

Som sagt skal uddannelsesbibliotekaren have
basis i undervisningsfaglig teori og erfaring.

Folkebiblioteket i partnerskab
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Litteratur (links set 24/4 2014)
Traditionelt citeres Vygotsky for begrebet zone
for nærmeste udvikling, og begrebet stilladsering
tilskrives Jerome Bruner (Lehr, 1985). Disse
begreber er centrale i megen moderne
læringsteori og er, ifølge Steen Beck, ledsaget
af konstruktivistiske antagelser om læringens
hensigtsmæssige struktur. Han problematiserer
dem begge med henv. til den konstruktivistiske
natur, og de diskuteres ud fra praktisk relevans
(Beck, 2000). Han mener, at forestillingen om at
læringsprocessen alene tilhører den studerende,
eller at denne har ’en vilje’ til læring er uholdbar.
Det er ikke et nyt udsagn. Forholder man det
til den klassiske didaktik og dannelsesteoretiker
Wolfgang Klafki, så fordrer dannelsen (dvs.
læringen) nogle grundlæggende begreber og
forestillinger, som individet vanskeligt kan
nå frem til af egen drift. Etableringen af dem
kræver, for det meste, en underviser (Klafki,
2011).
Samme antagelse kan ses beskrevet i
rapporten: Progression og Stilladsering i
forb. med evaluering af flere skriveressourcer
på gymnasier: Skrivemetroen fra Fredericia
Gymnasium, Gribben fra Gribskov Gymnasium
samt Tænk og skriv fra VUC Nordsjælland. Af
rapporten fremgår det, at disse ressourcer
generelt kun finder anvendelse blandt eleverne, hvis underviserne formelt har inddraget dem
i undervisningen. Disse forbehold for den
studerendes rolle i forb. med stilladseringsbegrebet og zone for nærmeste udvikling peger
på noget væsentligt for læringsteknologier og
-ressourcer; de skal ’pushes’, hvis de skal opfylde
et læringsmål.

Becks kritik af forestillingerne om elevers og
studerendes vilje til læring, Klafkis konstatering
af, at fordringerne for dannelse – de grundlæggende forestillinger, som er nødvendige for at
skabe progression i sin egen læring – kræver
en undervisers mellemkomst, og rapportens
konstatering af, at digitale ressourcer kun bliver
taget i anvendelse af eleverne, hvis underviserne
har inddraget dem i undervisningen, angiver
tilsammen, dels at læringsressourcer skal
’pushes’, og dels at hensigtsmæssig JIT-læring
ikke kun kan referere til elevernes egen
opfattelse af begrebet og af deres positive
indstilling til læring.

Den folkelige læringsbibliotekar

De funktioner som folkebiblioteket potentielt
kan støtte er læring, læringsressourcer og
digitale kompetencer. Den indlejrede folkebibliotekar kan bl.a. funderes i ressourcerationalitet. De serviceydelser til undervisere eller
elever/studerende, som det vil være for omkostningstungt at beskæftige sig med på det enkelte
uddannelsesbibliotek, kan med fordel lægges hos
folkebibliotekerne. Denne funktion forudsætter
etablering af formelle og bindende aftaler
mellem folkebiblioteker og undervisere/ledere
på uddannelsesinstitutionerne og bibliotekaren
på uddannelsesbiblioteket. Det er indlysende,
at læring tjenes bedst, hvis der er åbenhed
i samarbejdet mellem uddannelsesbibliotek
og folkebibliotek, også når det drejer sig om
pensumrettet materiale, og ikke blot, når
folkebiblioteket skal fungere som backup eller
nødressource for uddannelsesbiblioteket. n
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Skrivemetroen

– et redskab til de studieforberedende opgaver
”FGs skrivemetroer er det samlende værktøj til arbejdet med skriftlighed på Fredericia Gymnasium. Her er en stor del
af det, du skal arbejde med i løbet af din gymnasietid, samlet. Målet er, at du bliver bedre til at bruge skrift som en
måde at tilegne dig viden og som en måde at formidle denne viden.” Sådan præsenteres skrivemetroerne for eleverne
på FGs hjemmeside. Sagt med andre ord: Det er dels en oversigt over og uddybning af de større opgaver, og dels et
redskab, der kan hjælpe eleverne til at opnå de færdigheder/kompetencer, det forventes, de har tilegnet sig i samspil
med lærerne.
Af Ulla Skovgaard Andersen, Fredericia Gymnasium

”Jeg synes skrivemetroen er et godt
udgangspunkt, når man skal tage fat
på en type opgave, man ikke før har
skrevet, da der både ligger forklaringer
og teksteksempler på de dele, den
pågældende opgave skal indeholde. Især
eksemplerne har jeg haft stor glæde af!
Skrivemetroen er et fedt redskab at have,
hvis man er i tvivl - al ting er samlet her,
så man ved, hvor man skal gå hen for at
få svar.”
Ingrid, 3.b

Skrivemetroerne er netbaserede, og ligner
et metrokort - der findes en version for både
STX og HF

Eleverne er glade

Skrivemetroen indeholder en række eksemplariske eksempler på de skrivehandlinger og genrer,
der bruges i de forskellige fag. Der er anvendt et
sprog, som umiddelbart appellerer til eleverne
- fx i artiklen Afsnit: ”Når du skal skrive, er det
vigtigt, at du tænker i afsnit. Hermed viser du
din læser, hvordan din tekst indholdsmæssigt
hænger sammen. Hvert afsnit indeholder et delelement af tekstens helhed. Hvis du vil kontrollere, om din tekst er opbygget i gode afsnit, kan
du prøve, om du kan sammenfatte indholdet i
korte sætninger eller overskrifter.”
Evalueringer viser, at eleverne generelt er
glade for skrivemetroen. De roser, når lærerne
samarbejder, og de er glade for eksemplerne.
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Lærerne får inspiration

Skrivemetroen er et didaktisk redskab for lærerne til deres samarbejde om at udvikle elevernes
studieforberedende skrivekompetencer. Den
indeholder FGs progressionsplan og en plan
for, hvem der har ansvar for hvad og hvornår.
Det vigtigste led er selvfølgelig lærerne, men
også klasseteamet og den pædagogiske ledelse
har vigtige og nødvendige funktioner ift. at få
redskabet til at fungere efter hensigten. Endelig
er der udpeget skriftlighedsambassadører i de
enkelte fag, der skal koordinere fagenes input til
skrivemetroerne. Det overordnede ansvar ligger
hos skolens pædagogiske ledelse.
Lærerne evaluerer løbende elevernes kompetenceudvikling og samarbejder med klasseteamet
om opsamling på evalueringerne med henblik

på den samlede progression. Lærermaterialet er
placeret som et link fra elevsiderne, så det ikke
‘forstyrrer’ elevens overblik.
Læringssynet bag skrivemetroen bygger på
konstruktivistiske teorier af bl.a. Vygotsky. Den
bygger endvidere på stilladseringsbegrebet, det
vil sige, et stillads der understøtter udviklingen
af elevens skriftlige kompetencer, og som
gradvist kan afmonteres, i takt med at eleven
kan stå på egne ben.
Lærerne er glade for skrivemetroen som
inspiration. For enkelte kan det være svært
at skulle tilpasse egne planer til en fælles
overordnet plan. 4

Strukturen i skrivemetroen

Det horisontale plan: Progressionen er understreget ved hjælp af zonerne i metrokortet, der
udgør de enkelte semestre. Metroens linjer indeholder en oversigt over, hvilke områder der skal
arbejdes med på hvilket tidspunkt, f.eks. argumentation eller problem- og opgaveformulering
i 2. semester på STX. Ved klik på disse overskrifter uddybes emnerne, og der gives eksempler.
I linjerne, der omfatter de studieforberedende
opgaver, integreres og bruges kompetencerne,
der er introduceret og afprøvet på de øvrige
linjer – i arbejdet med de studieforberedende
opgaver.
Det vertikale plan: Indeholder en linkstruktur i
tre niveauer. Det første niveau ses umiddelbart
på metrokortet og indeholder overskrifter på

de kompetencer, eleverne skal opnå. Klikker
man sig videre til det andet niveau defineres
kompetencerne, og på det tredje niveau findes
forskellige stilladseringsredskaber til træning af
kompetencerne, herunder konkrete eksempler
fra fagene. Også materialer og vejledninger til
lærernes planlægning og samarbejde findes her.
Endvidere findes i den vertikale oversigt køreplaner for de enkelte linjer og semesterplaner til
teamets koordinering af lærersamarbejdet.

Bibliotekarens engagement

Oprindelig var informationssøgning et selvstændigt emne i skrivemetroen, men den blev
for et par år siden integreret i afsnittene om
de forskellige opgavetyper. Det fremgår her,
hvornår bibliotekaren er involveret, og også
her arbejdes ud fra progression.

Det fungerer efter min opfattelse godt,
at informationssøgedelen er integreret i
skrivemetroen. Som skolens bibliotekar kender
jeg planen over opgaveforløbene, og nogle
gange er det lærerteamet, der kontakter mig,
andre gange er det omvendt. For STX underviser
jeg i informationssøgning ud fra skrivemetroen:
1.g: Introduktion til skolens Videncenteret i
1.sem.
2.g: Informationssøgning i forbindelse med
Dansk/historieopgaven i 3. sem. samt i 4. sem. i
forb. med SRO (primært databasesøgning)
3.g: Informationssøgning i forb. med SRP
For HF findes en tilsvarende plan, den er p.t.
under omarbejdning, da tidspunkt m.m. for
opgaverne er ændret. n

“Skrivemetroen er bl.a. en eksplicitering af forventninger i forhold til elevernes skrivning. Den er med til at give en fælles forståelse for at
skrive sammenhængende på tværs af fagene og at få en rød tråd i en tekst. Den giver mig en fast base for arbejdet med skriftlighed.”
Henrik Toft, lærer

Nu er det sjovt at lave
intro for de nye studerende
Af Susanne Nielsen, Erhvervsakademi MidtVest
Tidligere år har vi holdt en kort PowerPoint intro
for alle de nye studerende, hvor vi fortalte, hvad
de kan bruge studievejledningen og biblioteket
til. Vi har dog ikke forventet, at de husker andet
fra den seance, end hvem vi er. I år ville vi prøve
noget nyt. De studerende skulle selv fortælle, hvad
de kunne bruge os til. Der blev sat en time af til
hver klasse, og det hele foregik i den første uge.
Vi startede med at bede de studerende om at
stille op på en række i alfabetisk orden efter
deres fornavn, og ud fra det blev de prikket ud
og inddelt i grupper. Allerede denne bevægelse
gjorde, at de reagerede og var modtagelige.
To grupper fik spørgsmålet:
Hvad forstår I ved ordet bibliotek?

To grupper fik spørgsmålet:
Hvad forstår I ved ordet vejledning?
Snakken gik lystigt i alle grupper, og flere fik
drømme om barndommens tur på biblioteket
for at låne ”Find Holger”, men de kom også med
mange andre emner til biblioteket såsom viden
og hjælp. Ift. vejledning var de gennemgående
ord hjælp og dialog.
Næste spørgsmål var mere konkret:
Giv eksempler på, hvad I forestiller jer, I kan
bruge EAMVs bibliotekar til?
Giv eksempler på, hvad du forestiller dig, du kan
bruge EAMVs studievejleder til?
Alle grupper fremlagde for de andre, og der var

igen en masse gode tanker og ideer, som vi kan
bruge fremadrettet. Derefter var der flere spørgsmål til grupperne, som var mere fakta spørgsmål,
hvor svarene skulle findes på bibliotekets
hjemmeside og hjemmesiden om SPS.
Til sidst samlede vi op på de svar og forslag, de
studerende var kommet med, og fortalte lidt
om, hvad de også kunne bruge os til. Hele timen
er meget struktureret og inddelt i 5-10 min
seancer, og for at holde tiden kræver det, at vi er
to på. Timen fløj af sted, og vi følte virkelig, at
både de studerende og vi fik noget med derfra.
Det gav en helt anden dialog og oplevelse af
vores opstart med de nye studerende. Det var
også interessant at observere de studerendes
forskellige deltagerpositioner. n
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Tanker fra en nyansat:

Hvordan bliver biblioteket
en god samarbejdspartner?
Af Marie Louise Madsen,
Holstebro Gymnasium og HF
Fotograf: Marie Louise Madsen

I august 2013 blev jeg den glade
ejer af et nyt job som gymnasiebibliotekar ved Holstebro Gymnasium
og HF. Jeg kom fra en funktion i et
juridisk dokumentbibliotek hos
modekoncernen Bestseller A/S, men
ønskede at vende tilbage til rødderne. Jeg følte slet ikke, jeg havde
prøvet at få brugt de kompetencer,
jeg havde erhvervet gennem
uddannelsen til bibliotekar, og
ville gerne arbejde med den mere
traditionelle kulturformidling og
informationssøgning.

Det er der også brug for, fordi jeg - som enebibliotekar - selv er nødt til at skabe og definere de
rammer, der skal være om mit job. Første gang,
jeg skulle stå over for skolens elever og undervise
i informationssøgning, var en øjenåbner. Godt
nok var jeg vant til at undervise og vejlede i
søgninger i mit tidligere job, men der var den
forskel, at der var der tale om voksne mennesker, som skulle finde en løsning på konkrete
problemer. Gymnasieeleverne er lidt mere i
tvivl om, om de overhovedet har brug for det
der med at lære at søge information og dykke
ned i et emne.

Kompetencer i spil

Fokusområder

Som nyuddannet havde jeg et par vikariater på
folkebiblioteker, før jeg blev ansat hos Bestseller.
Det var ikke det, jeg havde tænkt, da jeg tog
uddannelsen, men det har givet mig utrolig
mange værktøjer med i rygsækken, jeg ellers
ikke havde fået. Bl.a. om hvordan man navigerer
i en organisation, der ændrer sig kontinuerligt,
og at tage udfordringerne op, selv om de kan
virke skræmmende og uoverskuelige i første
omgang.
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Efter næsten et skoleår kan jeg kun konstatere,
at det har de. Hvordan formen og indholdet
så skal være, det er noget, jeg helt sikkert
fremadrettet vil komme til at arbejde meget
mere med.
Jeg har et godt netværk af uddannelsesbibliotekarer i nærområdet, der har været gode til
at dele deres erfaringer, og har hjulpet mig til
hurtigere at sætte ord på mine kompetencer, og
hvordan, jeg syntes, de skal anvendes på skolen.
En af de ting, jeg finder afgørende, er nærheden
til eleverne – hvis de kender dig, er det meget
nemmere at få budskabet igennem.
Heldigvis er jeg jo så privilegeret at være omgivet at dygtige undervisere, der alle har været

venlige til at hjælpe mig godt på vej ind i den
pædagogiske undervisningsverden. Det er fortsat en udfordring at definere, hvor mine opgaver slutter, og vejlederne og underviserne
begynder. Jeg kan mærke, at det er vigtigt at
lære hinanden at kende, og satse på de indsatsområder man virkelig er villig til at kæmpe
for. Nogle gange har jeg også været nødt til
at ‘slå mine darlings ihjel’ for at få plads til de
opgaver, der er først i rækken, som fx at dække
de umiddelbare informationsbehov i forb. med
elevernes opgaveperioder.
Et af de udviklingsområder, jeg arbejder meget
på lige nu, er, at der i højere grad kommer
løbende informationssøgning i undervisningen,
faciliteret af mig, men udført af lærerne. Det
skal ikke være noget kompliceret, men bare små
opgaver, der forbereder eleverne bedre til at lave
en emneanalyse, identificere de rigtige informations- og videnskanaler, og øger elevernes
ansvar for at søge den litteratur, de skal bruge
i forb. med opgaver tidligere i forløbet. På den
måde håber jeg, vi kan gå fra brandslukning
til at udfordre eleverne ift. proces og meddeltagelse.

Processen er lang

Den største udfordring har i første omgang
været at finde mit eget ståsted, og finde de
værdier biblioteket kan tilføre skolens læringsmiljø – hvordan bliver jeg en god partner for

alle de vigtige interessenter? Gymnasiet er ift.
biblioteket forankret et sted mellem fornyelse
og tradition. Det hedder stadig Biblioteket
(samling af bøger); man ønsker at fastholde, at
det er en boglig akademisk uddannelse. Der er
dog et stort ønske om at få flere elektroniske
materialer, og skolen har også en e-klasse,
der kun arbejder med elektronisk materiale.
Biblioteket er et sted, mange har en mening om,
og føler ejerskab for, det betragtes stadig som
det fysiske bibliotek med fysiske materialer, og
skiftet, til at biblioteket bliver medtænkt som
en vigtig spiller ift. andre medier end bøger,
kommer til at foregå langsomt og gradvist.
De historier, der fortælles, den måde jeg præsenterer materialet, og de værdier biblioteket
tillægges, skal gentages mange gange, før det
bliver en del af skolens kultur.
Jeg er blevet forundret over, at eleverne, trods
de selv bruger utrolig meget tid på elektroniske
medier, har en meget traditionel opfattelse af
biblioteket og bibliotekarens rolle. Jeg kunne
godt tænke mig at rokke ved opfattelsen ved
at sørge for, at vi bevæger os fra kun at hjælpe
med de umiddelbare informationsbehov i forb.
med opgaver, til at være en superbibliotekarformidler, der skaber et videns- og informationsmiljø, hvor eleverne udfordrer barometrene
for de medier, de dagligt befinder sig på. At de
forholder sig kritisk og nysgerrigt til både medier
og konteksterne, de indgår i. Jeg vil løbende for-

søge at finde måder, at kvantificere og konkretisere de målsætninger biblioteket har ift.
skolens værdisæt og mål, så det bliver tydeligere,
hvilken rolle jeg spiller og kan komme til at
spille.

Grib bolden og mød eleverne hvor de er

Holstebro Gymnasium og HF er en kreativ skole,
hvor der både er mange elever og undervisere,
der er utroligt engagerede i kulturlivet på og
uden for skolen. Det giver genlyd på biblioteket,
uden jeg har været nødt til at arbejde hårdt for
det. Der opstår kreativt rum mellem bøgerne,
som kun kan gøre mig glad og stolt over at være
en del af det. Holstebro Gymnasium og HF har
i samarbejde med andre kulturorganisationer
i byen et arrangement, der hedder Poesi på en
torsdag. Her er der altid en forfatter tilstede,
som typisk også gæster skolens bibliotek og
læser højt af sit værk. For nyligt fik en af skolens
klasser en flot 2. plads i Comenius konkurrencen,
hvor de skulle skrive en krimi og indlæse den på

bånd. I den forbindelse laver de en udstilling på
skolens bibliotek (ses på foto).
Det er virkelig formidling i rå form, man får
nogle fantastiske oplevelser blandt de kreative
unge mennesker, der udfordrer referencesiden
af jobbet, hver gang der er tværfaglige opgaver.
Jeg mærker dagligt, at der er mulighed for at
gøre en forskel og skabe noget virkelig godt i
samarbejde med de engagerede mennesker, der
omgiver mig.
For at vende tilbage til overskriften – ja, så
tænker jeg, at du nok føler dig lidt snydt, for
noget egentligt svar har du jo ikke fået. Men
du har fået nogle af de tanker, en uddannelsesbibliotekar, der endnu ikke har gennemført
sit første skoleår, har gjort sig. Forhåbentlig er
det noget, jeg vedvarende kommer til at vende
tilbage til og tage op til overvejelse. Jeg lover
at vende tilbage, hvis jeg finder den magiske
formel, der virker. n
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Et brætspil til gymnasiet

Onsdag morgen. Mediateket er åbnet, og de første materialer udleveret. Vi har booket 1Y i første time. Der har allerede været et par morgenfriske elever forbi og fiske efter, hvad de skulle lave? Skal der bruges pc? Får man fravær?
Vi svarer efter bedste evne; men i virkeligheden er vi selv lige så spændte som eleverne. Vi skal nemlig teste Projektspillet, som vi har købt hos Gentofte Bibliotekerne. Enten bliver det en bragende succes, eller også er det penge ud
af vinduet – og en erfaring mere til rygsækken, bliver vi enige om, mens vi en sidste gang ridser planen for timen op,
hanker op i flyttekasserne med spil og bevæger os mod lokale 1.025
Af Tanja Christensen, Herningsholm Gymnasium
Fotograf: Dina Lemming Pedersen, Aurehøj Gymnasium

Projektets faser til debat

Eleverne fanger overraskende hurtigt ideen med
spillet. Efter en kort introduktion med spillepladen i hånden finder de sammen i små grupper
på fire-fem elever, og kaster sig over spillet.
Det er rart, at vi er to bibliotekarer på, da flere
af grupperne lige skal guides lidt – og vi heller
ikke selv er helt fortrolige med spillet; men efter
ganske få minutter er vi overflødige.
Projektspillet er bygget op omkring faserne i
projektskrivningen: ide-, problemformulerings-,
research-, bearbejdningsfasen og to formidlingsfaser – skriftlig og mundtlig. Tanken bag det er,
at det skal belyse de forskellige faser for eleverne, samt gøre dem bevidste om hvilke udfordringer, der kan opstå undervejs, og hvordan de
udfordringer kan løses. Det er ikke et spil med
en vinder og en taber; men baseret på at man
i gruppen skal diskutere sig frem til den bedst
mulige løsning på et problem, der kan opstå
under projektarbejdet. Undervejs uddeles point
og retten til at bevæge sig på en karakterskala.
Det sidste er bestemt en stor motivationsfaktor
for eleverne.
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En del erfaringer rigere

På skemaet til næste år

Før vi gik i gang, var jeg en lille smule spændt på
diskussions-ideen. Ville eleverne tage den til sig,
eller ville de springe over, hvor gærdet er lavest
og slå op i løsningshæftet med det samme? Min
frygt blev hurtigt manet i jorden. De gik op i det
med liv og sjæl, og der var mange lange og gode
samtaler rundt om i grupperne.

Ift. 1. års eleverne kan vi næsten ikke få armene
ned af begejstring. Det er en sjov og anderledes
måde at undervise på. Eleverne kaster sig over
opgaven med ildhu, og diskussionerne blandt
dem er uden tvivl både længere og dybere, end
hvis jeg havde stået ved tavlen og styret slagets
gang.

En enkelt gruppe blev så fanget af spillet, at det
udløste et ret voldsomt skænderi henover spillepladen, og bibliotekarens pædagogiske evner
måtte testes. Det kan jeg ikke påstå, jeg tidligere
har oplevet, når vi har talt om bibliotek.dk eller
lavet opgaver i kildekritik!

Jeg er helt sikker på, at alle går en lille smule
klogere fra sådan en time, og at jeg har nået
nogle af de elever, der normalt ville have været
tomme i blikket eller gemt sig bag Facebook, når
vi har talt om søgestrategier, plagiatfælder og
udvælgelse af kilder.

Siden har både min kollega og jeg brugt spillet i
vores undervisning. Vi har afprøvet det på 1. års
HTX-, HHX- og EUX-elever, og en enkelt gang
har jeg udsat en 3. års klasse for det, da jeg
måtte springe til med et varsel på 10 sekunder
grundet koks i skemaplanlægningen. I en snæver
vending er det et glimrende alternativ til en sur
klasse uden underviser; men for 3. års elever er
det mere hygge og repetition end en egentlig
øjenåbner.

Projektspillet skal fremover medtænkes som en
fast del af undervisningen fra Mediateket til 1.
års eleverne hos os. Det skal ikke erstatte vores
øvrige undervisning; men placeres et godt stykke
tid efter den generelle biblioteksintroduktion
og umiddelbart før eleverne skal starte på SO1
forløbet.
Så nej – man skal ikke bruge sin pc.
Og ja – selvfølgelig får man fravær! n

Vi kunne ikke lade være
Vi er tre uddannelsesbibliotekarer, der har det til fælles, at vi har været aktive i Bibliotek og Uddannelse. Vi husker, hvor berigende de
landsdækkende konferencer var, bl.a. fordi der var en masse erfaringsudveksling. Man kunne bruge de ideer, man ville, og lade resten
ligge. Nu har vi fået tættere relationer til dem, der er blevet ansat samme sted som os selv. Det er rigtigt dejligt, men vi savner den frie
videndeling, som vi oplevede før, professionshøjskolerne så dagens lys. Vi er fortsat engagerede i vores arbejde, hvorfor vi har lyst til at
sætte ord på den omvæltningsproces, der pågår. Vi håber, vi kan påvirke processen ved at sætte fokus på, hvad vi kan miste eller måske
allerede har mistet. Vi tror på nytten af at videndele på tværs af regioner. Sidst men ikke mindst, kan vi ikke lade være.

Stemmer fra UC-biblioteker
Af Anne Marie Busch-Petersen, UCC, Niels Breuner, VIA-UC og Bente Thorup Andersen, UCN
Fotograf: Anne Marie Busch-Petersen

Har vor måde at tænke kerneydelse
på mon ændret sig ved dannelsen
af professionshøjskoler? Vores
kernefaglighed er vel den samme:
Relevant viden til vore brugere.
Førhen sagde vi: den rette bog til
den rette låner på det rette
tidspunkt. Nu har materialerne og
teknologien blot ændret sig, mens
fokus stadig er på tilgængelighed.
At kunne give det rette materiale
til den rette låner og på det rette
tidspunkt kræver så en helt masse
af os, kompetencer som skal forfines af os som altid, og nu hvor vi
også skal kunne arbejde i flerfaglige
miljøer, så bliver kravene flere.
Man kan også spørge, om det er
realistisk, at man overhovedet kan
vedligeholde sin kernefaglighed
ordentligt blandt så mangfoldige
uddannelser, som UC-bibliotekerne
skal betjene i flerfaglige campusser?

Forankring eller forandring?

Vi er alle uddannelsesbibliotekarer, og vi bør
følge med i, hvad der foregår på vore uddannelser, og da kan en kontaktbibliotekarordning
være god for både uddannelse og biblioteket.
Det er nemlig vigtigt, at vi forandrer os med
uddannelserne og stadigvæk har forankring i
hver enkelt; og ja det kræver, at man dyrker
relationerne, og ikke kun på ledelsesniveau.
At være kontaktbibliotekar indebærer, at man
står for kontakten mellem uddannelserne og
biblioteket: At aftale og stå for undervisning
på uddannelserne, evt. i samarbejde med en
kollega, at stå for materialevalg og indkøb til
uddannelserne. Det indebærer også, at man til
en vis grad står for vedligeholdelse af licenser,
og at man ved, hvordan man bruger disse.
Og i det hele taget gøre sig synlig over for
uddannelseslederen og underviserne, så de
ved, hvem de skal henvende sig til.
Kontaktbibliotekarordningen har vist sig som
en god løsning i et multifagligt bibliotek.
Selvfølgelig lærer man sig at kunne svare på de
hyppigste spørgsmål inden for alle uddannelserne på en udlånsvagt, men det er fint at kunne
sende mere komplicerede spørgsmål videre til
den kollega, som er mere inde i en bestemt

uddannelse. Det er indtil videre vores bedste
bud på at kunne arbejde i flerfaglige uddannelsesmiljøer uden at give slip på sin kernefaglighed og forankring i uddannelserne.
Vores kerneydelse er at støtte op om de uddannelser, vi er tilknyttede. Denne opmærksomhed
på uddannelserne er vores fornemste opgave
og samtidigt vores eksistensberettigelse, men
det kan undertiden have en tendens til at træde
i baggrunden, når møde- og udvalgsmøllen
kører. Vi kan være mere eller mindre bruger- og
efterspørgselsorienteret. Vi kan også have fokus
på brugerinddragelse og egen faglig berettigelse
i studiemiljøet. Men er det nok bare at være
til stede? Måden, vi er nærværende på, har
betydning for den kvalitet, vi kan yde.

Nærværets kvaliteter

Når vi har styr på, hvor på studienettet
studieplanen ligger, når vi har en holdning til
kildekritik, når vi mener noget om referencer,
når vi møder op og forsvarer lighedsprincipper,
når vi stiller op til arrangementer skabt af vore
brugere og hylder dem ved vor tilstedeværelse
til dimission, så skaber vi kvalitet i nærværet.
At sørge for, at de studerende reelt føler sig
velkomne på biblioteket, og at gøre sit bedste
for at svare på de spørgsmål, som de kommer
med, kan måske betegnes som et værtsskab. 4
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UCC-bibliotekets kantede ovenlysvindue giver mulighed for udblik og refleksion

Rumlige skitser af atriet i Warehouse
Kilde: UCC Campus Carlsberg. Ved arkitekterne: VLA, CCO, Cobe, Nord, Effekt. 2012
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Bibliotekaren kan påtage sig værtsrollen og på
en venlig måde guide den studerende videre måske til selv at søge og reservere på bibliotekets hjemmeside, måske til at finde den rigtige
database til det specifikke spørgsmål eller måske
blot vise vej til det rigtige sted på hylden.
Bibliotekarværten er heller ikke bleg for at oplyse om pedellens eller boghandlens åbningstider, vise hvordan man scanner et dokument
eller hjælpe en international studerende med
at finde ud af, hvor man lejer en trailer til en
forestående flytning. Når vi kærer os om brugervenlighed, når vi skaber kulturelle arrangementer, når vi toner vor undervisning efter studiet,
og når vi møder vore studerende i øjenhøjde og
med venlighed, så bliver vi bemærket og taget
alvorligt. Og vi bliver respekteret.
Dette nærvær er nu truet på gr. af større
campusenheder, bibliotekers sammenlægning
og reorganisering. Ikke nødvendigvis bare fordi
vi bliver større enheder, og ikke fordi vi vil det
fagligt anderledes, men måske fordi vort fokus
ikke kun er på monofaglighed, men skal rumme
flere fagligheder og langt flere studerende.
De flere fagligheder - pædagog-, social-,
sundhedsfaglige og nogle steder også tekniske
og merkantile - er nu i fokus på UC-biblioteket.
Studiemiljøet på campus ændrer sig, og uddannelserne modulopbygges, så tværfaglig undervisning får en helt ny betydning. Undervisere har
stadig en faglig interesse i at fastholde relationen til biblioteket, og vi, som bibliotekarer, har
også en brugerfaglig interesse i at fastholde
relationerne til uddannelserne. Et nyt lag for
biblioteksorganisering og ændrede beslutningsprocesser på gr. af divisionsopsplitning er også
mulige årsager til, at fokus ændrer sig.
Når en af os fx sidder sammen med seks andre
faggrupper til et koordinerende møde på
gulvniveau, så har vi seks chefer, der står bag
os. Beslutningsprocesserne har ændret sig ved
professionshøjskoledannelsen, og der er blevet
længere fra ønsket om handling til beslutning

om handling. Der bør i højere grad ske en
koordinering og tænkning på fælles front, så
brugere ikke oplever forskellighed afhængigt af
afhentningsbibliotek. Vi er i proces mod en ny
forankring i et tiltagende forandringsmiljø.
I gamle dage gav det god mening at erfaringsudveksle blandt gulvbibliotekarer om at få
manifesteret sig ind i de fagligheder, der var på
spil. Den gang var vi ofte ene-bibliotekarer, som
mange på gymnasie-, sosu- og erhvervsskoler
er det i dag. UC-bibliotekerne er hver for sig nu
interagerende med uddannelserne i en helt
anden flerfaglig virkelighed end før. En virkelighed hvor specialiseringer kan være vejen frem,
så vi kan fastholde kvaliteten og nå flest brugere
med de timer, vi har til rådighed. For at skabe
en sådan specialisering på tværs kan det være
nødvendigt at fokusere på de nære ressourcer.
Måske det netop er, fordi vi i UC-bibliotekerne
er flere kolleger tættere på hinanden end før, at
vi reelt kan nå længere. Det, som vi før brugte
et par dage om året på at udveksle, kan nu ske
månedligt eller ugentligt på de store campusser?
Det er gået ud over erfaringsudvekslingen
nationalt, som vi tidligere brystede os af. Den
må vi hjælpe hinanden med at få genetableret!

Centralisering eller decentralisering?

I forlængelse af spørgsmålet om forankring i
uddannelserne er der et andet spørgsmål, der
trænger sig på, når man taler organisering af
arbejdet i UC-bibliotekerne, nemlig graden
af centralisering. Eller med andre ord - hvilke
opgaver eller funktioner løses bedst af tværgående teams, dvs. på tværs af adresser og
uddannelser, og hvilke opgaver løses bedst
af dem, der er tæt på de enkelte uddannelser
og har føling med, hvad der rører sig blandt
studerende og undervisere der?
Der er den lokale (de)centralisering, og der er
den regionale (fælles) centralisering. Den lokale
kan så være campusbaseret på de adresser, der
eksisterer. Bibliotekspersonalerne har indbyrdes
forskellige faglige kompetencer, og de har for-

skellige faglige interesser. Sammen kan de
rigtigt meget. Nogle har interesse for undervisning, og nogle for formidling på anden vis.
Nogle er nørder ud i katalogisering, og nogle
har mod på forskningsdesign og tilhørende
databasesøgninger. Der kan være en grundholdning til arbejdet, at vi skal gøre det, vi er
bedst til. Hvis der er nogle opgaver, ingen synes,
de er gode til, så det bliver en lystopgave, så
må fællesskabet løse det på den korte bane
ved at alle tager deres del, og ledelsen bør tage
hensyn til dette ved rekruttering på den lange
bane. Vedrørende den konkrete opgaveløsning,
så kan den person eller de personer, der er
nærmest opgaven, få ansvar for at forvalte den
bedst muligt. Det betyder, at det ideelt set kan
være de enkelte campusenheder, der decentralt
bestemmer ift. den virkelighed, der mødes og
giver mening der. Javel, så er det nødvendigt
med en overordnet ledelse ved en bibliotekschef, der forvalter campusenhedernes ønsker
og skaber fælles koordinering. Det er en naturlig følge af ledelsesretten.
Fælles bibliotekssystem, og ensartet brug af det,
er et eksempel på et oplagt område at centralisere, selvom det ikke alle steder kan forløbe
uden sværdslag, da mange har sine kæpheste
i form af bøder eller ej, katalogiseringsniveau,
udlån af tidsskrifter osv. Kørselsordning og udlån af materialer på tværs af afdelinger er et
andet område og fælles hjemmeside et tredje.
Når vi arbejder i et UC-bibliotek med afdelingsstruktur, kan vi sikkert også blive mødt som
et sådant af vore brugere. Modulopbyggede
studier og mulighed for at tilrettelægge sin
egen individuelle uddannelse betyder, at mange
af vore brugere får undervisning flere steder
i løbet af deres studieliv. At få undervisning
ét sted og at have et afleveringsbibliotek et
andet sted, der er nærmere ens bopæl eller
praktikophold, er ikke længere sjældent. Derfor
er det uhensigtsmæssigt at have forskellige
låneregler. Artesis bidrager med sin synlighed
og materialetilgængelighed for alle brugere
til fælles tænkning. Brugerperspektivet er
altså en faktor, der taler for centralisering af
lånereglerne, som vi ser det. 4
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Hjælp til informationssøgning er stadig en kerneydelse

Materialevalg og licenser

Men hvad med en opgave som bogvalg - eller
valg af hvilke licenser, der skal abonneres på?
Og hvad med undervisning, kan det fungere
med et standardiseret koncept, der kan udføres
af enhver bibliotekar uden smålig skelen til
hvilken uddannelse, der er målgruppen? Her er
vi inde at tale hjerteblod. Vor faglighed og den
efterspørgsel, der er på den ved de uddannelser,
vi understøtter, er en faktor, der taler for
decentralisering. Bogvalg kan ses tonet ift. den
profil, uddannelserne vil have på de enkelte
udbudssteder.
Selvom bekendtgørelsen til fx den ny pædagoguddannelse er den samme for hele landet, og
studieordningen for denne i VIA-UC er ens for
alle syv udbudssteder i VIA-land, så har hvert
enkelt uddannelse på deres respektive campus
stadig mulighed for at tone forskelligheder
ind i de studieplaner, der udarbejdes på det
konkrete niveau. Vore undervisere bliver jo ikke
skiftet ud med en ny bekendtgørelse, og vi har
som forvaltere af undervisningsmateriale en
forpligtelse til at nærlæse studieordningen og
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Flerfaglige UC-biblioteker har medført større
mangfoldighed i bogvalget

at gå i dialog med undervisere for at understøtte
uddannelsen materialemæssigt. Det er på den
baggrund vanskeligt at se, at et fælles bogvalg
kan ske centralt, samtidigt med at vi fastholder
denne nærhed, toning og dermed kvalitet ift.
understøttelse af studiet.
Licenser er et emne, der diskuteres i flere UCbiblioteker. I UCN er fagområderne Business
og Teknologi med deres akademi- og professionsbacheloruddannelser storforbrugere af
licenser. De giver både adgang til baser med
artikler på dansk og engelsk, til faktabaser med
lovstof, statistik, tekniske standarder og
specifikationer, firmainformation osv. Også de
sundhedsfaglige uddannelser er storforbrugere;
her er der tradition for brug af nyeste viden
i artikelform på engelsk. De pædagogisksocialfaglige uddannelser bruger ikke i samme
omfang licensbelagte baser. Det er der god
grund til, når man ser på forskellen på de forskellige uddannelser. Groft sagt er de sundhedsfaglige uddannelser mere evidensbaserede og
villige til at håndtere andre sprog end dansk.
Og groft sagt har de humanistiske profes-

sionsbacheloruddannelser historisk ikke haft den
samme hang til forskningsbaseret viden, der kan
måles og vejes eller er på fremmedsprog. Men
der er måske ændringer på vej.
Da licenser forhandles ud fra antal studerende
til fælles bedste, så er det oplagt at centralisere
beslutningsprocesserne for dette. Her kan
engagerede bibliotekarer med fingrene på
pulsen så diskutere, om det er den ene eller
anden pakke, der skal satses på; evt. gennem en
høringsproces, som det sker i VIA, eller gennem
en licensgruppe med repræsentanter for alle
fagområder, som det sker i UCN. Og vi må
acceptere, at der er forhold andre ved bedre om
- interesserer sig for - og derfor tager sig af.

Service til grunduddannelser
og forskning

Der er på alle UC’er en tendens til øget fokus
på forskningsaktiviteter, fordi der nu er givet
penge til det på UC-niveau. Hvad vil det betyde
af understøttelse fra bibliotekets side? Mon den
udføres bedst af et team af specialistbibliotekarer, der er fritaget for vagter og anden

undervisning, der pågår i progression gennem
uddannelsen? Måske kommer der bedre kvalitet
ud af, at vi på den måde koncentrerer os om at
blive dygtige formidlere til halvdelen af det stof,
vi underviser i nu? Hvis vi kunne specialisere os
på dén måde, så ville undervisning i informationssøgning for forskere måske også blive en
specialitet? Det kræver viden at forholde sig
fagligt til problemstillinger også på dét niveau,
og det kræver rutine at kunne gøre det godt.
Det bliver man ikke en a- eller b-bibliotekar af.

kontakt med de uddannelser, der i sidste ende
finansierer forskningen og som gerne skulle nyde
godt af dens resultater? Eller mon de bibliotekarer, der har den daglige kontakt med uddannelserne, også har noget at byde ind med her?
Undervisning i informationssøgning er en kerneydelse på grunduddannelserne. Det er undervisernes relation til uddannelsen, der skaber den gode
og vedkommende undervisning i informationssøgning. Det kan så diskuteres, om der kan
skabes bedre kvalitet ved, at vi, der underviser,
målretter og specialiserer os. Måske det skaber
bedre indholdsmæssig kvalitet, hvis vi, som
undervisere, deler opgaverne og derved kun
skal koncentrere os om den ene halvdel af den

Vi skal væk fra tankegangen, hvor nogle har de
sjove og andre de mindre sjove opgaver, der er
noget usundt og misundeligt over den måde at
tænke på. Hvis vi ikke lukker os om de opgaver,
der er, hvis vi derimod tænker i fællesskab, hvis
ledelsen har fokus på, at der kan ske forandringer i en ellers etableret udviklingsgruppe, og hvis
ellers der er ønske hos os om at prøve noget
andet end det, rutinen har givet, så bør der være
plads til dette. Plads til hinanden og i fællesskab.
Det tilstræbes heldigvis i vore professionshøjskoler. Her blandes den daglige drift med udviklingsopgaver, og der er fokus på at fastholde
relationen til uddannelsen. Vi bør tilstræbe sammenhængskraft. Kun ved at opleve retfærdighed
om fordelingen af opgaver, kan det opleves, at
der trækkes samme vej, og forhåbentligt kan det
løfte os i samme moment.

Der kan være en fare ved tværgående grupper
og specialistteams løsrevet fra den virkelighed,
man oplever ude i uddannelserne på de daglige
vagter i biblioteket. Nemlig den fare at det går
ud over kvaliteten af arbejdet i disse grupper
og teams, at de, der udfører det, er for langt fra
brugernes virkelighed.
Vi er derfor fortalere for modellen, hvor man
både deltager i det daglige arbejde på vagterne
i biblioteket på det campus, man er tilknyttet,
og samtidigt har mulighed for at byde ind på
diverse tværgående opgaver efter lyst og evne.
Der kan i forskellige UC’ere opleves en skævhed i
bemanding. Nogle campus har bedre bemanding
ift. antal STÅ end andre. I en organisering, hvor
man ideelt set byder ind på specialistopgaverne
efter lyst og evner, kræver det nogle
sammenlignelige ressourcemæssige rammer, der
gør, at alle har nogenlunde lige mulighed for at
byde ind. Groft sagt nytter det ikke at man på
ét campus har 3 ansatte til at udføre de samme
opgaver, som man på et andet campus har 6
ansatte til. En sådan organisering gør ikke noget
godt for sammenhængskraften i biblioteket.
Vi går ind for et mix af specialistopgaver og
vagter i biblioteket som det, der giver den
bedste kvalitet i opgaveudførelsen. n

Overblik over udviklingen - lidt statistik
Da vi alle arbejder på biblioteker, hvor der er flytteplaner - Niels og Anne Marie skal i flerfaglige campusser, mens Bentes bibliotek
skal deles op - har vi haft lyst til at få et overblik over, hvor mange flytteplaner, der er gang i lige nu. Vi ser det som en måde at tage
temperaturen på UC-verdenen. Samtidigt er det interessant at se på, hvordan personaleudviklingen i vores regi har været - er vi mon
blevet flere eller færre?
Antal biblioteker 1. januar 2008: 81 - heraf flerfaglige: 17*
Antal biblioteker 1. april 2014: 51** - heraf flerfaglige: 30
Antal sammenlægninger planlagt p.t.: 8*** - heraf flerfaglige: 8
Antal årsværk ansat på bibliotekerne 1. januar 2008: 169,85
Antal årsværk ansat på bibliotekerne 1. april 2014: 143,33
* Pædagogiskassistent og Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge er ikke medregnet som en selvstændig uddannelse
** Servicepunkter er ikke medregnet
*** Herunder er medtaget en enkelt opsplitning i to biblioteker (både før og efter flerfaglig). En enkelt mener, der kommer flere
i løbet af de næster 2-3 år – fra monofaglige til flerfaglige, men da de ikke er officielt planlagte, er de ikke medregnet
Kilde: Svar fra de 7 UC-biblioteksledere
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Trendforskning

Trends i de
akademiske
biblioteker
Helle Guldberg,
Københavns Erhvervsakademi

- masteropgave

Inden for trendforskningen
arbejder man med 3 typer af
trends: Megatrends, de lange
trends og de korte trends.
Trendforskning er ikke en
eksakt videnskab, men en
kombination af viden, erfaring
og intuition.
Kombineret med den tidsudtrækningsramme, der er
prædefineret ift. de enkelte
trendkategorier, valgte
jeg at inddele de 11 trends
i 2 kategorier - megatrends
og lange trends.

At arbejde med trends er kvalitativt og fokuserer på at studere mønstre, sammenhænge og bevægelser i samfundsudviklingen over et længere tidsperspektiv. Identifikationen af nutidige trends er det bedste grundlag for forecasting af kommende trends og en platform for at opstille plausible scenarier for, hvordan fremtiden kan komme til
at tegne sig. Trends kan være flygtige, da de influeres af ydre påvirkninger globalt, nationalt og lokalt. Forståelse og
anerkendelse af tidsånden som et trendparameter er essentiel i arbejdet med trends, ligesom udgangspunktet for at
opstille trendscenarier altid vil være den viden, man har i nutiden. Min masteropgave har været centreret omkring
undersøgelse og analyse af hvilke trends, der er og vil være fremherskende inden for de akademiske biblioteker.

Der tegner sig et mønster

Jeg har arbejdet med forskningsartikler om og
nationale og internationale strategier for akademiske biblioteker mhp. at identificere nuværende
og fremtidige trends. Emnespektret har været
stort og varieret, men hvilke emner eller områder
kvalificerer sig til at benævnes trends? Mit
arbejde med at identificere trends for de akademiske biblioteker baserede sig på litteraturstudier og korrelationsanalyse, der identificerer
de emner, der optræder i både forskningsartikler
og strategier for nationale og internationale
biblioteksorganisationer. Forskningsartiklerne
samt de nationale og internationale strategier
korrelerede emnemæssigt på 11 punkter.
Disse punkter rubricerede jeg i 3 hovedgrupper:
Organisation/personale, rum/service/læring, IT/
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teknologi. Ift. definitionen på identifikation af
nutidige og fremtidige trends er de 11 emneområder de trends, der i min optik vil være de
mest fremherskende i den akademiske biblioteksverden nu og i de kommende år (se tabel).

forståelse af begreberne eller re-framingen,
der er interessant. Fx begrebet innovation, der
kommer af det latinske ord for fornyelse, blev i
1912 re-framet af Schumpeter og fik således en
ny samfundsøkonomisk betydning.

Megatrends

Der er i dag fokus på innovation som vækstparameter og som del af værdiskabelsen i samfundsudviklingen. Begrebet værdiskabelse er,
for at bruge et godt engelsk udtryk, ‘up and
comming’. Ordet optræder hverken i Den danske
ordbog eller i Den store danske encyklopædi,
hvilket er interessant, da ordet og begrebet
er hyppigt anvendt både i dagens skrevne og
talte sprog – en søgning på google resulterer i
næsten 81.000 hits, og det er udelukkende på
det danske ord.

Megatrends er betegnelsen for de overordnede
udviklingstendenser, der præger vor verden.
I et tidsperspektiv strækker de sig over
adskillige årtier. Digitalisering, innovation
og værdiskabelse er tendenser, der fint
stemmer overens med definitionen på en
megatrend. Digitalisering er en overordnet
udviklingstendens, der præger og fortsat vil
præge vor verden. Man kan med rette hævde,
at innovation og værdiskabelse er begreber,
der altid har eksisteret. Men, det er den nye

Min bevæggrund for at kategorisere værdiskabelse som en megatrend er baseret på den
hyppige og stigende anvendelse af begrebet i
tekstsammenhænge, sammenkædningen med
innovationsbegrebet samt min egen forståelse
og vurdering ud fra oplevelsen af, at der er et
samfundsmæssigt skred i retning af at materielle
ting, handlinger og processer værdisættes
højere, hvis de har en iboende nytteværdi =
værdiskabelse.

Lange trends

De lange trends er defineret ved at have en
tidsudstrækning, der typisk er mere end fem år,
men ofte under 25. De lange trends er, ligesom
de korte trends, baseret på en forståelse af
tidsånden. Tidsånden er defineret som forståelsen af hvad, der er rigtigt eller forkert i en
given tidsperiode. Forskellen på korte og lange
trends er tidsudstrækningen, og det er ud fra
tidsperspektivet og begrebet tidsånden, jeg har
valgt at kategorisere de resterende 9 trends
som lange trends.
Personale/kompetencer, læring, forskerstøtte
og service er ikke nye begreber, men det, der
kvalificerer dem alle til at indgå i kategorien af
lange trends, er den ny forståelse, italesættelse
og anvendelse af emnerne.
Digital dannelse er det nye danske begreb for
informationskompetence og mediekompetence.
Digital dannelse er både egenskaber og værk-

tøjer, der sikrer forståelse og navigation i det
moderne samfund. Digital dannelse understøttes
af tidsånden og den implicitte forståelse af
vigtigheden af digitale kompetencer.

en oplevelse af tidsånden at rubricere mobile
enheder som en lang trend.

Outreach er et nyt begreb, der i høj grad er
præget af forståelsen og opfattelsen af tidsånden. Vi skal række ud efter partnere, connecte
med andre, bygge bro og på den måde skabe
værdi for os selv og andre. Man kan argumentere for, at outreach som begreb måske ikke har
den lange levetid, at begrebet re-frames i løbet
af kort tid, men jeg vurderer, at begrebet vil
eksistere længe nok til at være en lang trend.

De 11 trends er kendte begreber for alle, der
arbejder inden for den akademiske biblioteksverden. Service og læring er gamle kendinge,
hvorimod outreach, open access og mobile
enheder er et nyere bekendtskab. Udgangspunktet for identifikationen af nuværende og
fremtidige trends er, den viden man besidder i
nutiden, og identifikationen af nutidige trends
danner det bedste grundlag for forecasting af
kommende trends.

Open acces kunne være en megatrend på lige
fod med digitalisering. Men jeg er usikker på,
hvordan det lange perspektiv for open acces
tegner sig. Vil der være en tendens, der går i
retning af closed access med betalingsbelagt
indhold, eller er der et globalt ønske og vilje
til at åbne op for viden og stille den gratis til
rådighed? Det er denne tvivl, der foranlediger
mig til at kategorisere open acces som en lang
trend og ikke som en megatrend.
Mobile enheder er den eneste fysiske enhed,
der er angivet som en trend. Trenden er ikke
knyttet til en enkelt enhed, da udskiftningsraten
på disse er utrolig hurtig, men trenden er
snarere koncentreret omkring mobiliteten i
informationsadgangen. Mobilitet ligger implicit
i forståelsen af tidsånden, og jeg vælger ud fra

Vigtige fokuspunkter

De 11 trends er identificeret i nutiden, ud fra
den viden og erfaring der forligger på det givne
tidspunkt. Det er samtidig kendetegnende for de
11 trendområder, at de enten er at kategorisere
som mega- eller lange trends og således indgår
i kategorien af fremtidige trends. Implicit i
læsningen og tolkningen af trendresultaterne
ligger en subjektiv og objektiv bedømmelse –
giver de 11 trends mening? Det er op til den
enkelt læser at bedømme. Fra mit faglige ståsted, kombineret med min viden og erfaring
er de 11 trends et kvalificeret blik på, hvad
det er vigtigt at fokusere på for de akademiske
biblioteker lige nu – men også i de kommende
år. n
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De 11 trends rubriceret - megatrends markeret med kursiv
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Hvordan akademikere bruger sociale
medier i forskningsformidlingen
Af Mette G. Hansen, Erhvervsakademi Aarhus

Der var inviteret oplægsholdere
fra ind- og udland til DFFUtemadagen Sociale medier
i akademisk kontekst, og de
kom med hver deres bud på,
hvordan sociale medier ændrer
forskningspraksis, undervisning
og formidling. Inspirerende var
især en engelsk og tre danske
forskere, der kom med hver deres
syn på brugen af sociale medier
i forskningsformidling; tips
som sagtens kan bruges i vores
arbejdsområde.
New ways of communicating,
collaborating and creating knowledge

Den britiske professor i Educational Technology
Martin Weller (MW) forsker i innovativ undevisning. De digitale undervisningsformer MOOCs
(Massive Online Open Courses) og Open
Scholarship formidler ikke kun læring på en ny
måde, men inviterer også til dialog fx via sociale
medier. De nye sociale læringsformer skaber en
forventning om fri (gratis) adgang til viden; en
drøm, vi stadig har til gode at få opfyldt. Åbne
digitale undervisningsformer forandrer også
valget af undervisningsmaterialer. MW sidder i
projektgruppen bag OER Research Hub – et
netværk, der samler viden om brugen af frit
tilgængelige undervisningsmaterialer (Open
Educational Resources), og formidler via en række
profiler på sociale medier – foruden deres blogs.
De nye formidlings- og undervisningsformer
slører grænserne mellem formel og uformel
kommunikation, personlige og professionelle
relationer, institutionen og det offentlige rum.
De åbne undervisningsformer har en innovativ
effekt på forskersamarbejdet, og bringer derudover forskere i kontakt med en ikke længere
helt så velafgrænset læserskare – blogs og andre
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Nu kender jeg pros
et cons – hvordan
kommer jeg i gang?
Start - gå i gang! Find din stemme og den
platform eller det medie, der passer til dig.
Giv noget af dig selv. Giv dine input
personlighed, men i god balance med din
professionalisme. Bliv en god netværker.
Giv noget videre. Tag del.
Brug flere medier - mix fx en blog og en
Twitter-konto.
Lad være med at planlægge aktiviteten
- det dræber kreativiteten.

sociale medier er i modsætning til et akademisk
abonnementstidsskrift åbne for alle.
Akademikere er næsten per definition imod ny
teknologi. Det er svært at ændre vaner. Der er
også farer ved de åbne formidlingsmetoder,
der kan understøtte akademikeres modstand:
MW kalder dem ‘Perils of open scholarship’. De
værste kalder han for ’Trolls’. En ’troll’ er én, der
blander sig i en ellers seriøs tråd (på internettet)
på en ødelæggende måde. Udover trolls, er man
nervøs for at information lynhurtigt kan tages
ud af kontekst, og spredes til andre medier og
sammenhænge helt uden mulighed for kontrol.
MW rundede af med at tage os – bibliotekarerne
– ind i den sociale medie-kontekst. Det er ikke
kun forskere, der har gavn af sociale medier –
bibliotekarerne skal selvfølgelig også deltage i
dansen. ’The networked librarian’ – bibliotekaren
som netværkscentret, filteret, samleren, formidleren af relevant nyt til de rette personer og
kredse.

Twitter i forskningsformidlingen

Lone Kofoed Hansen (LH) er initiativtager og
redaktør af Twitterprofilen @auforsker, som

er en kanal for formidling og præsentation af,
hvad der sker indenfor forskning på Aarhus
Universitet. Profilen er en såkaldt stafetkonto
(relay account), som går på skift blandt AUs
forskere – en uge til hver deltager. I ugens løb
forpligter stafetten sig på at tweete for fuld
kraft om ens eget forskningsområde – og hvad
man har bedrevet i dag.
Det er lige ned i posen at overføre LHs erfaringer
til vores hverdag. En stafetkonto kan sagtens
være løsningen for et uddannelsesbibliotek. På
et bibliotek med flere ansatte, kan den enkelte
have ansvar for at formidle nyt om et bestemt
fagområde; på et mindre bibliotek kan man slå
sig sammen med undervisere og lærere om at
tweete. Det behøver ikke at være en ensom post,
men det kræver engagement fra de involverede.

Lureren fra Odense

Gry Høngsmark Knudsen (GK) forsker i sociale
medier på Syddansk Universitet. Hendes forskning startede med fascinationen af hvem, der
snakker med hinanden, når fx reklamer på
YouTube kommenteres. Og hvad de taler om i
kommentarfelterne. Det er i øvrigt Gry selv, der
beskrev sig som en lurer. I sin forskning bruger

hun dataindsamlings- og analyseværktøjer
for at analysere kommentarerne, men det er
meget svært at have hold på samtaler og i det
hele taget at samle data fra de sociale medier:
‘Datamaterialet er meget fleksibelt’ udtalte hun
– og det er vist næsten en underdrivelse. Tænk
på hvor hurtigt datamængden vokser – eller
slettes igen.
GK bruger de sociale medier som et redskab til
at finde netværk, der matcher hendes interesser
og fagområde. Hun synes, det er svært at inddrage sociale medier i undervisningen – ikke
som skærmprintede cases, men som regulære
’live acts’. Det er for svært for studerende at
overskue og holde fokus på undervisningen.
Derudover er hun god til at formidle det, hun
arbejder med via sociale medier og ikkeakademiske platforme. Blandt andet blogger
hun på videnskab.dk. Den slags genererer
opmærksomhed.

Videndeling via sociale medier

Peter Sarka (PS) er PhD-studerende på DTU.
Hans speciale omhandler videndeling via sociale
medier i udviklingsarbejdet blandt danske
ingeniører. Sociale medier er den perfekte
videndelings- og informationskanal blandt
praktikere (hans undersøgelser viser, at 9 ud af
10 henter faglig viden gennem sociale medier),
mens sociale medier i akademikerkredse, kun
bruges som informationskanal.
PS er ikke den store biblioteksbruger. For ham
har biblioteket drejet sig om administration
af kilder – ikke som et vidensnetværk. Vi
bibliotekarer skal oppe os voldsomt, hvis vi skal
overleve konkurrencen fra videndelingen via de
sociale medier, mener PS, og vi må profilere os
via vores viden om søgning og validering samt
pushe relevant viden om specifikke fagområder.

Næste dag på biblioteket

Som bibliotekar på et erhvervsakademibibliotek,
kan jeg godt blive en kende overrumplet af
alle disse cases fra forskerverdenen, der ligger
milevidt fra den praksis, vi arbejder med. Men
jeg synes, der var god viden og inspiration at
tage med hjem til efterfølgelse. Om ikke andet,
så blev jeg overbevist om, at det ikke er så
ueffent og kompliceret at dele sin viden via de
sociale medier. Det er bare at gå i gang. n

Links til Martin Weller:
’The digital scholar: how technology
is transforming scholarly practice’.
http://goo.gl/YO9cWS
OER Hub: http://oerresearchhub.org/

Grib begrebet - en læringsapp med quiz
Grib begrebet er navnet på en nyudviklet app til brug i undervisningen.
App’en, der er udviklet til brug for iPad, er designet som et spil.
Af Michael Pilgaard, SOSU-Århus. Fotograf: Lisbeth Kofoed Støttrup
80% af Grib begrebet går ud på at brugerne selv
konstruerer spillet. Ud fra en given ramme og et
givent emne skal brugerne danne 4 forskellige
begreber, og til de 4 begreber skal der bruges 4
billeder eller illustrationer, som man enten tager
med kameraet, eller finder på internettet. Når det
er gjort, er det op til nogle andre at løse opgaven ved at matche billederne med begreberne.
Spillet er anvendeligt på alle faglige niveauer og
kan bruges indenfor alle fagområder. Kun fantasien sætter grænser. Udviklingen er foregået i et
samarbejde mellem nogle undervisere fra Århus
Social- og Sundhedsskole og spiludviklere fra
firmaet Pixeleap. App’en er oversat til engelsk,
hvor navnet er Snap the Notion.
Grib begrebet er gratis tilgængeligt i App store.
Yderligere information og inspirationskatalog
findes på: www.grib-begrebet.dk n
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Invitation til dialog med DBC - hvad har I brug for?
Danskernes Digitale Bibliotek og det kommende Fælles Bibliotekssystem
betyder, at der i disse år er et vældigt fokus på folkebibliotekerne. Men
hvad med uddannelsesbibliotekerne? Mantraet i DBC har altid været at
understøtte det samarbejdende biblioteksvæsen, og det har vi tænkt os at
blive ved med! Vi vil i den forbindelse gerne være med til at sikre, at fag-,
forsknings- og uddannelsesbibliotekernes behov tænkes ind i den samlede
infrastruktur på biblioteksområdet.
Af Piet Seiden, DBC
I marts etablerede forskningsbibliotekernes
chefkollegium en kontaktgruppe, som planlægger årlige workshops med DBC om
emner, der kan resultere i produkter fra DBC
eller projekter, som vi i fællesskab kan søge
om midler til.
DBC har stort fokus på at indgå i partnerskaber. I TING Community, hvor flere leverandører på én gang konkurrerer og samarbejder, har vi for eksempel været med til at
udvikle en formidlingsplatform til en række
folkebiblioteker, både større og mindre
biblioteker. Erfaringerne herfra er siden
kommet professionshøjskolerne til gode.
De syv professionshøjskoler, der jo grundlæggende har de samme behov, så fordele i at slå sig sammen om en fælles
formidlingsløsning og entrerede med DBC.
Resultatet er en platform, som er skræddersyet til sektoren, og som samtidig giver
plads til forskellighed, idet den helt konkrete
brugergrænseflade er tilpasset behovene på
den enkelte institution. Med CMS’et Artesis
Web og søgningen Universal Search kan
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professionshøjskolernes studerende således
let søge på tværs af databrønde, biblioteksbaser og websystemer uden at skulle forlade
den enkelte skoles grænseflade. Vi har løbende dialog om adgang til kilder og udvikling af
løsningen i øvrigt. Seneste skud på stammen
er en grænseflade til mobile enheder, så
institutionerne kan møde de studerende, der
hvor de er.
Dette eksempel på, at en løsning fra én del
af bibliotekssektoren kan videreudvikles og
tilpasses en anden del, og på at de enkelte
institutioner har glæde af i fællesskab at
definere deres behov, bruger jeg her som en
anledning til at spørge jer: Hvad har I brug
for? Kan I drage nytte af nogle af de ting,
som DBC udvikler i resten af den nationale
biblioteksinfrastruktur? Måske er der noget,
vi kan arbejde sammen om? Og måske er der
også andre dele af sektoren, der kan drage
nytte af jeres input.
DBC ser derfor gerne en dialog med uddannelsesbibliotekerne, således at vi aktivt kan
medvirke til at forbedre de tilbud, som de

uddannelsessøgende præsenteres for. Denne
dialog kan dels ske gennem den kontaktgruppe,
som forskningsbibliotekernes chefkollegium
har taget initiativ til, men I er også meget velkommen til at henvende jer direkte til DBC. n
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