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Synsfeltet

Glem ikke erhvervsakademierne
Af Mette Hansen, Erhvervsakademi Aarhus
Bf har netop afsat penge til en markedsføringskampagne for uddannelsesbiblioteker og ikke
mindst bibliotekarer på ungdoms- og erhvervsuddannelser incl. VUC’er. Det er dæleme
glædeligt! Beslutningen kommer på baggrund
af artikler i nærværende magasin, som har
givet anledning til debat og nu handlinger
efter en arbejdsgruppes gode indsats. Jeg er
selvfølgelig en kende sneblind: naturligvis gør
uddannelsesbiblioteker og -bibliotekarer en
forskel i forhold til at mindske frafald, højne
karakterniveauet og ikke mindst ved at være et
godt element i et attraktivt studiemiljø.
Det samme gør sig gældende på erhvervsakademierne, hvor biblioteket har muligheder
i en yderligere rolle som aktiv medspiller for
forsknings- og udviklingsafdelingerne. Jeg sidder
tilbage med en træt følelse. For markedsføring
er en god start - men mon institutionernes
statslige ressortområder snart ser og anerkender
problemet ved det lovmæssige hul, der er
mellem folkeskolen og professionshøjskolerne/
universiteterne? Hvorfor er det, at hver enkelt
institution skal tælle småpengene for at se, om
der kan blive råd til den luksus, et uddannelsesbibliotek er? Hvorfor er der ikke et lovmæssigt
grundlag, der sikrer et organisatorisk forankret
uddannelsesbibliotek?

Kravet om kvalitetssikring af videngrundlaget
piner erhvervsakademierne. De fleste akademier
har kun et mindre biblioteksbudget, og kvier sig
ved at skyde den nødvendige kapital efter et
ordentligt ressourcegrundlag, formidlet og vedligeholdt af en faguddannet bibliotekar.
Erhvervsakademi Aarhus og Københavns
Erhvervsakademi har flere bibliotekarer ansat,
mens andre akademier ingen har. Alligevel forventer disse at blive akkrediterede gennem
serviceaftaler med fx Syddansk Universitetsbibliotek. Hvordan kan uddannelsesinstitutionerne komme igennem det samme nåleøje uden
at kvalitetssikre viden og formidling på samme
niveau?

Erhvervsakademibiblioteker
ved en korsvej

brand-værdi. Man skal ikke være blind for, at
universiteternes strandhugst hos erhvervsakademier og ungdomsuddannelser skyldes
ønsket om større markedsandele nu og i
fremtiden.
Den anden vej går mod, at bibliotekerne på
erhvervsakademierne løfter i flok for at højne
alle akademiernes kvalitet, men som lokalt
forankrede enheder. Så duer det ikke, at nogle
institutioner har 4 ansatte på biblioteket,
og andre knap én eller ingen. Alle erhvervsakademier bør have bibliotekarer for at kunne
arbejde sammen.
Fremtiden er usikker og flerfarvet - som altid
for uddannelsesbibliotekerne. n

Som det ser ud nu, er der to veje for erhvervsakademibibliotekerne. Den ene går mod det
lokale uddannelsesbibliotek som et institutbibliotek under regionens professionshøjskole eller universitet. På den
måde har institutionen adgang til
alle ‘moderbibliotekets’ ressourcer
- men på den anden side
mister institutionen

Kvalitetssikring af videngrundlaget
– en biblioteksfunktion

I disse år, hvor akkrediteringsbølgen skyller ind
over erhvervsakademier og professionshøjskoler,
bliver forskellene på, hvorledes institutionerne
vælger at sikre deres videngrundlag meget
tydelig. Forpligtigelsen til at bedrive forskning
og udviklingsprojekter (læs ’Nye ord – ny virkelighed’ i UB 2014/2) pålægger institutionerne
at have forsknings- og udviklingsafdelinger,
der har stærkt brug for research-backup.
Professionshøjskolernes biblioteker har status
som lovbiblioteker, men erhvervsakademiernes
ledelser skal, ligesom målet for BFs markedsføringskampagne, selv erkende behovet for et
uddannelsesbibliotek forankret i institutionen.
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25 % mangler en bibliotekar
- de ved det bare ikke!
Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse har bevilliget penge til en markedsførings- og rekrutteringskampagne
for at sikre bibliotekariske arbejdspladser på gymnasier, tekniske-, handels-, landbrugs-, SOSU-skoler og VUCer.
Af Kim J. Josefsen, Roskilde Handelsskole, medlem af Bfs hovedbestyrelse

Markedsføringskampagne

På Hovedbestyrelsens maj møde gjorde arbejdsgruppen vedrørende biblioteksbetjening af ungdomsinstitutioner status. Vi har bl.a. afdækket,
at der er mange skoler, som ikke har en bibliotekar – faktisk mere end 25 %. Arbejdsgruppens
undersøgelser viser også, at der er mange kompetencer i spil, og at flere af vores medlemmer
føler sig presset på mange fronter. Der ER et
behov for at synliggøre dette område. Det, at
arbejdsgruppen har været nedsat, har givet opmærksomhed i vore egne rækker. Og meget mere
lys skal der kastes på området, hvorfor hovedbestyrelsen også har sagt ja til at bevillige
penge og øvrige ressourcer til en kampagne. Det
er jobs, der skal bevares og skabes eller måske
ligefrem erobres.
Der kommer en markedsføringskampagne, der
både skal klargøre og styrke nuværende biblioteksbetjente institutioner, både i omfang og
kvalitet (dvs. uddannelsesmæssig/faglig baggrund for at varetage en biblioteksfunktion),
men også og måske særligt de mange institutioner, der ingen bibliotekarisk betjening har.
Målgruppen for kampagnen er primært uddannelsesinstitutionens ledere, dvs. direktører,
rektorer, uddannelses- og mellemledere.
Sekundært kan materialet også bruges af uddannelsesbibliotekarerne selv: Hvad kan jeg,
hvad skal jeg, hvad er mine opgaver - fx som
oplæg i forhold til udarbejdelse af jobbeskrivelser og MUS-samtaler.

Bibliotekarer bruger mange forskellige
kompetencer

På GAEBs årsmøde blev der indsamlet bud på,
hvilke kompetencer der er i spil i en uddannelsesbibliotekars hverdag. Der kom rigtig
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mange svar, tak for det. Budene viser et spænd
fra alle de klassiske som: viden om metadata,
registrering, klassifikation over pædagogik,
didaktik, it, sociale medier til litteratur- og
ungdomssociologi. Vi har mange akademiske
kompetencer i brug i løbet af et skoleår, men
ved vores chef, at vi har dem og bruger dem?

Hvad sker der nu?

Arbejdsgruppen har indsamlet en masse viden,
fakta og argumenter, som meget gerne skal
sættes i spil i løbet af efteråret og den kommende vinter. Der er allerede startet en artikelserie om uddannelsesbibliotekarer i vores fagmagasin Perspektiv. Der bliver lavet et projekt,
som er forankret i Bfs sekretariat. Et eller andet
skal meget gerne ramme din chefs skrivebord
eller mailboks, og der vil DU også få en rolle i
at få åbnet døren. Hvis du kender en skoleleder,
som elsker sit lokale uddannelsesbibliotek og
gerne vil anbefale det til andre skoler, så må du
meget gerne give overtegnede et praj. n

Tine Jørgensen, Bf-formand,
skriver i et indlæg på
www.altinget.dk
d. 29. maj 2015:
Bibliotekarernes opgave er
netop at give mennesker
”værktøjer,” der kan hjælpe
dem til at åbne verden
kulturelt, dannelsesmæssigt
og læringsmæssigt.

Påstand, en bibliotekar
• giver højere karaktergennemsnit
– gymnasiets løfteevne
• mindsker frafald
• er med til at skabe et godt skolemiljø
• bidrager til elevernes trivsel ved at være
en “faglig voksen”, der bakker op om
elevernes læring uden for klasselokalet
• er en ressource for underviserne

Bibliotek, mediatek, infotek
- hvad hedder dit og hvorfor?
I Sverige kalder de konsekvent biblioteker
for børn og unge for et skolebibliotek.
Hvorfor gør vi ikke det?
Tjek denne video: Att vara skolbibliotekarie
Hur svårt kan det va?
http://kortlink.dk/guw6

GAEB i vælten

– nu og i det kommende år
Af Kim Stamer Harder, Formand for GAEB

GAEB rummer institutionsmedlemsskaber for p.t. 133 institutioner
inden for gymnasie-, akademi- og
erhvervsskolesektoren, og vi er et
fællesskab, der arbejder fagligt,
strategisk og politisk ift. at fremme
biblioteksbetjening både i niveau og
omfang på landets ungdomsuddannelser og akademier.
Efter et positivt og givende årsmøde
har GAEB en ny bestyrelse på syv
medlemmer fordelt med tre personer
fra Jylland, en fra Fyn og tre fra
Sjælland.

Bestyrelsen har i forlængelse af årsmødets diskussioner sat sig følgende mål
for det kommende års arbejde:

• Et tættere samarbejde med Bf - gerne særligt om medlemsarrangementer/tilbud for
ungdomsuddannelserne og akademierne
samlet
• Et samarbejde med Bf-faggruppere B&U og
FaBuLær om faglige arrangementer af
fælles interesse, gerne støttet administrativt
og økonomisk af Bf
• Vi skal have fornyet vores samarbejdsaftale
med Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker, DFFU, om vores hjemmesideplatform og et arrangement, der også kan
være af interesse for DFFUs medlemmer –
gerne i samarbejde med B&U og FaBuLær
• Vi ønsker at udstrække vores platform i GAEB
til også at dække VUC’erne og SOSUskolerne, hvis de er interesseret. Vi finder det
oplagt at samle alle ungdomsuddannelser og
akademier under én paraply

Streetart pynter
på biblioteket
Af Mette Hansen, Erhvervsakademi Aarhus
Fotograf: Greg McQueen

• Via arbejde i Bf-regi at deltage i kampagnefremstød overfor alle landets ungdomsuddannelser og akademier for at øge biblioteksfrekvensen på området
• Igangsætte en politisk proces, i samarbejde
med Bf, der sigter mod et lovkrav om
biblioteksbetjening på samme område. Vi
ønsker biblioteker i en eller anden form på
alle ungdomsuddannelser og akademier, og
vi ønsker frem for alt bibliotekarisk synlighed til fordel for landets elever og
studerende
• GAEB årsmøde d. 10.-11. maj 2016 i Vejle.

GAEB samarbejder

GAEB er repræsenteret i en række sammenhænge, som det kan være svært for bestyrelsen
at dække på egen hånd. Meld dig gerne, hvis
du kunne være interesseret i at repræsentere
GAEB i et af nedenstående fora, eller blot høre
hertil i første omgang. Her er de kun nævnt i
stikordsform:
• Licensnetværket for Ungdomsuddannelserne under DEFF. Det lykkedes at få valgt
både seks GAEB-medlemmer og to
suppleanter på årsmødet i maj
• Dansk Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker - Danskernes Digitale Bibliotek
kontaktgruppe under Det Kongelige
Bibliotek
• DEFF-projekt om E-læring, informationskompetence og biblioteksservices
• DEFF-projekt om tidsskrift.dk
• DEFF-projekt om Ny Læring
• Bf-arbejdsgruppe om biblioteksbetjening
på ungdomsuddannelserne
Der er plads til flere medlemmer i GAEB. Find
os på www.dfdf.dk/index.php/associeret/gaeb.
Kontakt os meget gerne, hvis du har input,
spørgsmål m.m. n

Erhvervsakademi Aarhus afholder hvert år IT
Days – 3 dage med tværfaglige workshops
og foredrag for studerende på IT-relaterede
uddannelser. I år var der en workshop om
Streetart, hvor de tilmeldte lærte om graffiti,
udtryk, genrer osv. Og afslutningsvis skulle de
naturligvis producere noget selv.
Jeg havde ønsket noget at udstille på biblioteket, og det blev til reolgavle. Ikke alle blev
lige helstøbte, men målet var heller ikke superb
kunst, men derimod at eksperimentere med
maling, tusser og stencils. Resultatet blev tre
gavle, der lyser op i vores lille biblioteksrotunde.
Gad vide hvad de finder på næste år? Glæder
mig allerede. Har sået et frø om ’innovativ
wayfinding’. n
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Det interkulturelle
læringsrum
- et forskningsprojekt

Artiklen udspringer af forsknings- og
innovationsprojektet ’Internationalisering
af videregående uddannelser’, der skal
koble eksisterende viden om internationalisering af uddannelser med en dansk
kontekst. Konkret skal forskningsprojektet resultere i en internationaliseringskøreplan til Erhvervsakademi
Aarhus (EA), som både rummer støtte
til de internationale studerende og nye
undervisere på de interkulturelle hold.

Internationale studerende er ikke længere et særsyn på vore uddannelser.
De giver os mulighed for bredere horisont, og de skaber grundlag for at
reflektere over og udvide vores pædagogik og didaktik. De giver mulighed
for at bygge broer og skabe relationer, både for undervisere, ansatte og
studerende. Men alle disse ting sker ikke blot, fordi de studerende befinder
sig på matriklen.
Af Lektor Line Skjødt, Erhvervsakademi Aarhus. Fotograf: Greg McQueen

Potentiale

Udfordringen på vores uddannelsesinstitutioner
består i, at udnytte det potentiale de internationale studerende repræsenterer. For de studerende
er der muligheden for at øge deres relationskompetencer og kulturforståelse, give dem et globalt
udsyn og indblik i den kompleksitet, der er i
samfundet og samfundenes relationer.
For undervisere består potentialet, ud over det
ovennævnte, i refleksioner og dygtiggørelse inden
for didaktik og pædagogik. Derudover får vi
muligheden for en øget viden inden for vores
faglighed, da de internationale studerende kan
gøre materiale fra et andet sprog, land og kultur
tilgængeligt for os. Der er meget at vinde, men
samtidig meget at tabe, da udfordringerne ved
internationalisering på vores uddannelsesinstitutioner ikke bør negligeres.

Udfordringer for den studerende

Springet fra ungdomsuddannelse til videregående
uddannelse er en udfordring, som de internationale studerende deler med de danske studerende.
Men den internationale studerendes udfordringer
har flere facetter end den danske, for den internationale skal ikke kun flytte sig fra gymnasiet
til studiet. Mange har været dygtige elever i
deres hjemland, men kan meget vel komme i en
situation, hvor det, der gør en dygtig derhjemme,
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ikke længere har samme værdi. Det er af flere
årsager en stor opgave at afkode, hvad rigtig opførsel er i det nye læringsrum: De befinder sig i en
ny faglighed, forventninger er ofte underforståede, og vores forventninger til deres opførsel
som studerende gør muligvis op med hele deres
etablerede læringsforståelse.
Den studerende befinder sig pludseligt i et nyt
fysisk, socialt, kulturelt såvel som akademisk
miljø. Nogle af vores internationale studerende
oplever diskrimination, i skolen eller samfundet
generelt; andre oplever, at de får dårligere
karakterer, end de er vant til hjemmefra, og at
de savner venner og familie. En anden potentiel
udfordring er, at de oplever statustab og på
denne måde delvist mister deres identitet i deres
nye hjemland. Det kan ikke kun føre til lavere
selvværd men også tab af selvforståelse for disse
studerende.

Udfordringer for underviseren

Som undervisere er vores opgave primært deres
faglighed, læringsforståelse og tilpasning til
deres nye læringskontekst, men mødet med de
internationale studerende kan blive mere givtigt
for alle parter, hvis vi har en bredere forståelse
for alle deres udfordringer og ikke kun den faglige
del.

Det er naivt at forestille sig, at det er uden udfordringer for undervisere, bibliotekarer m. fl.
pludseligt at have en mere forskelligartet
målgruppe. I en international klasse kan man
som underviser opleve meget forskellige forventninger og konventioner. På EA har vi spurgt
underviserne og bibliotekarerne om, hvilke
udfordringer de oplever i det interkulturelle
klasserum. Ud fra resultaterne kunne bl.a.
bestemmes følgende specifikke udfordringer:
• 63 % af respondenterne genkender problemer
med, at internationale studerende ikke
deltager aktivt i timerne
• 63 % indikerer, at det kan være et problem
i undervisningen, at de internationale
studerende ikke forholder sig kritisk til
fagstoffet
• 58 % af underviserne indikerer, at de
studerende har en anden definition af snyd
og afskrivning, end de selv har

Aktiv deltagelse og forholde sig kritisk

Alle ovenstående udfordringer har en fællesnævner, nemlig at de studerende ikke er bekendt
med undervisningsformen i den danske uddannelsestradition. Når vi forstår, hvad der ligger bag,
er vi klædt bedre på til at hjælpe de studerende
med at overkomme udfordringerne. Når 63 %
genkender problemer med, at internationale 4

studerende ikke deltager aktivt i timerne, og at de
studerende ikke forholder sig kritisk til fagstoffet,
så kan det være et udtryk for mange ting, f.eks. at
deres tidligere læringsmiljøer kan være karakteriserede ved, at personlige meninger er utroligt
arrogante, eller at harmoni i gruppen er vigtigere
end egen interesse.
Når man har gået i skole i 15 år i et miljø, hvor
underviseren og bøgerne talte ufejlbarlige sandheder og ikke måtte udfordres, så er det naturligt,
at man ikke fra første dag i en ny uddannelseskultur indgår i faglige diskussioner. Dermed ikke
sagt, at vi ikke kan forsøge at skubbe de studerende i den retning, men det kræver en forståelse
for, at deres billede af ’den gode studerende’ kan
være diametralt modsat vores. Den internationale studerende kan ikke omstille sig, bare fordi
vi i første lektion siger til hende, at det er vigtigt,
at hun deltager. For det første kræver dette en
forforståelse for, hvad ’at deltage’ overhovedet
betyder, for det andet er denne ændring ikke en,
der finder sted fra dag til anden, hvis den udford-

rer hele forståelsen af, hvordan læring opnås.
For at forstå og løse udfordringen aktiv deltagelse
i timerne er det også væsentligt, at vi som undervisere tør udfordre egen praksis. At få studerende
til at diskutere i timen er nemlig ikke den eneste
måde at inspirere til kritisk tænkning. Stilhed kan
også betyde fordybelse og refleksion. Det er en
vestlig antagelse, at det at snakke betyder, at
man tænker. I vores kultur ser man stilhed som
fravær af kommunikation, mens andre kulturer
ser stilhed som en del af kommunikationen.
Stilhed kan derfor også betyde: jeg anerkender
vigtigheden af det, du har sagt, og viser dette
ved at reflektere (i stilhed) over det. Udfordringen
for underviseren ligger her i at anerkende, at en
studerende godt kan reflektere over en tekst eller
en diskussion uden verbalt at kommentere eller
deltage.
En del af vores selvforståelse, som den gode
underviser, baserer sig på vores evne til at formidle vores materiale og at få de studerende til

at indgå i en dialog omkring dette. Hvis dialogen
udebliver eller er mindre i de internationale
klasser, kan underviseren få det indtryk, at det
skyldes de studerendes sprogfærdigheder, evner
eller motivation, og denne konklusion beskytter
billedet af os selv, som den kompetente formidler.
Det er ikke en konstruktiv slutning, især ikke
hvis årsagen er en anden, f.eks. at de studerende
ikke er trænede i klassedialogen eller ikke har
forstået den læringsmæssige begrundelse for, at
underviseren ønsker dialog.

Det interkulturelle læringsrum

Forståelse for, hvordan disse udfordringer opstår,
hjælper os til at arbejde med tiltag, der kan være
med til at håndtere dem konstruktivt. Helt overordnet skal vi kommunikere umisforståeligt, vi
skal være eksplicitte omkring den forventede deltagelse i timerne og omkring underviser-studerende relationen. Det er helt grundlæggende, at vi
i det interkulturelle læringsrum illustrerer, hvilke
opførsler og handlemåder vi forventer. Det er en
stor udfordring for underviserne at forstå, at 4
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det, der er naturligt og logisk for os, er forankret
i vores egen kultur. Det er netop disse elemeter,
som er kulturelt forankrede og virker indlysende
for os, som ikke vil være indlysende for studerende fra andre kulturer.

viser vælger, hvem der skal svare, uanset om de
har rakt hånden op eller ej - både for at undgå,
at det er de samme tre, som svarer hver gang, og
for at træne klassedeltagelsen for dem, som ikke
er vant til det.

Konkrete forslag til at håndtere manglende aktiv
deltagelse i undervisningen er, at man giver de
studerende diskussionsemner på forhånd, så
de kan forberede sig hjemme. Det kan indikere
vigtigheden for de studerende, men også medvirke til at mindske ængstelse omkring det at
deltage i diskussion. Man kan også overveje at
give dem længere tid til at formulere svar, så man
venter med besvarelse til, der er ti hænder i
vejret i stedet for to - selvom det kan virke
grænseoverskridende i starten. Man kan eksperimentere med turn-taking, hvor man som under-

De fleste undervisere er bekendt med andre typer
aktiverende undervisning, f.eks. Cooporative
Learning, og disse tiltag kan man naturligvis
eksperimentere med også på de interkulturelle
hold. Det er dog ikke noget, man på nuværende
tidspunkt empirisk eller teoretisk kan bekræfte
resultaterne af i forhold til det interkulturelle
klasserum. Enkelte overvejelser skal man dog gøre
sig i forhold til dette. Studerende, som kommer
fra en meget lærerstyret undervisningsform, kan
blive meget forundrede over, at ansvar for andres
læring i en vis grad lægges ud til de studerende,

8
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og ikke kun ansvar for egen læring. Dette kan
skabe en situation, hvor den studerende føler, at
underviseren ikke gør sit job, og i værste fald,
at den studerende kan få tvivl om underviseres
faglige kompetencer. Det kræver, at underviseren
formår at være meget eksplicit omkring en
øvelses formål, men også hvad øvelsen giver dem
frem for tavleundervisning.
Dette kompliceres yderligere af, at danske
studerende gennem et langt skoleliv har udviklet
relevant terminologi og tænkning omkring læring,
som er forudsætning for at kunne fungere i dansk
læringskontekst, mens internationale studerende
ikke har samme forudsætninger for at deltage i
disse meta-diskussioner omkring læring. 4

DIALOG

DIALOG

En bulgarsk studerende udtaler:
“…it was a little bit confusing when teachers are asking questions because back in Bulgaria the teacher is making monolog with himself and
here there is a dialog and you are kind of surprised when somebody is asking for your opinion.”

Snyd og afskrivning

Når 58 % af underviserne indikerede, at de
studerende har en anden definition af snyd og afskrivning, end de selv har, har dette ligeledes at
gøre med, at de studerende ikke har forstået
undervisningsformen i den danske uddannelsestradition. Internationale studerende kan være
blevet belønnet for en akademisk præstation,
som trak kraftigt på andres arbejde, uden at være
blevet afkrævet dokumentation eller bedt om at
fortolke viden. For disse studerende vil et begreb
som plagiat være helt nyt. Ligeledes kan det at
medtage kilder indikere, at undervisereren ikke
kender kilderne, og derfor opfattes som en direkte
fornærmelse.
Ligesom så mange andre begreber, vi bruger i
vores undervisning, er plagiat kulturelt betinget
og forankret, og derfor ikke noget vi kan gå ud
fra, internationale studerende er bekendt med
eller har samme forståelse af. Derfor ligger der
en stor opgave for bibliotekspersonale og undervisere i at illustrere, synliggøre og diskutere det
plagiatbegreb, de studerende forventes at arbejde
ud fra.

Det praktiske arbejde med at gøre dette kan tage
afsæt i det at være eksplicit som underviser. Dette
kan helt konkret betyde, at man starter med at
definere, hvad plagiat er, og hvorfor vi ser så
alvorligt på det. Altså en diskussion af at plagiat
kan sidestilles med tyveri af andres ideer og
arbejde. Det kræver også en didaktisk diskussion,
hvor man tydeliggør, at selvom en anden måske
har gjort arbejdet bedre, og det derfor føles
tåbeligt at aflevere sit eget inferiøre arbejde, så
er formålet, at de skal lære af deres eget arbejde
og proces, og at det derfor er meningen, at de
skal lave det selv. Det kan føles, som om man
taler i selvfølgeligheder og påpeger det åbenlyse,
men igen er det vigtigt at huske, at netop det
’åbenlyse’ er kulturelt forankret, og derfor ikke
nødvendigvis åbenlyst for studerende fra andre
kulturelle baggrunde og uddannelsestraditioner.
At være umisforståelig omkring afskrivning og
kildehenvisninger betyder også, at man må være
meget konkret omkring, hvordan man gør det
rigtigt. At man træner dem i, hvordan man laver
en bibliografi, og hvordan man laver henvisninger.
De studerende kan også have stor gavn af, at man
viser dem eksempler fra opgaver, hvor det er gjort

rigtigt og forkert. Når man retter deres opgaver
efterfølgende, er det vigtigt, at man ikke kun
kommenterer, at de har gjort det forkert, men
også viser dem, hvordan det ville have set ud,
hvis de havde gjort det rigtigt. På den måde
bliver det at være eksplicit arbejdsintensivt for
underviseren, men på den anden side giver det
også et bedre redskab til at skelne mellem dem,
der snyder bevidst, og dem, der har plagieret,
fordi de ikke vidste bedre.
Når vi øger forståelsen for de internationales
studerendes situation, og vi forbedrer refleksionen
over egen praksis som undervisere i det interkulturelle læringsrum, giver vi de studerende en
langt bedre mulighed for at drage nytte af deres
uddannelse i Danmark. Vi forbedrer vore egne
muligheder som undervisere for at lære af vores
interaktion med de studerende. Arbejdet med
de udfordringer, man oplever, som underviser i
det interkulturelle læringsrum, vil derfor kunne
betyde en bedre undervisning for de studerende,
men også større arbejdsglæde og læring for
underviserne. n

Kilder:
• Carroll, J. & Ryan, J. red., 2005. Teaching international students: Improving learning for all. New York: Routledge. Kap.1, 5, 6 og 17
• Leask, B., 2007. International teachers and international learning. I: Jones, E. & Brown, S. 2007. Internationalising higher education.
New York: Routledge. Kapitel 7
• Ryan, J. 2000. Guide to teaching International students. Oxford : Oxford Centre for staff and learning development
• Tange, H., 2008. International education as intercultural learning. I: Hellsten, M. 2008. Researching international pedagogies. New York:
Springer. Kap. 6
• Ulsig, T. & Reimann, A., 2005; Etablering af kontrakt om livet i læringsrummet - interkulturel kommunikation i undervisning og læring:
udvikling af metoder/model til forbedring af den pædagogiske dialog mellem danske undervisere og udenlandske studerende. Horsens:
Vitus Bering VIA UC

Uddannelsesbibliotekaren - Nr. 1 - 2015

9

Danmark Læser - også på
uddannelsesbiblioteket

Af Lone Nørgaard Pedersen,
Thy Uddannelsescenter
Fotograf: Tina Oddershede Vangsgaard

Kulturstyrelsen afholdt i april en
kampagne for at få flere danskere til
at læse skønlitteratur. Ifølge deres
oplysninger læser 40 % af danskerne
sjældent eller aldrig skønlitteratur.
Jeg ved ikke, om bibliotekarer optræder i den kategori, eller om de er
blandt de 60 %, som læser skønlitteratur ofte eller altid. Selv læser jeg
altid både lødig og mindre lødig
skønlitteratur (=krimilitteratur) til
afveksling for al den faglitteratur,
jeg støder på i hverdagen på
uddannelsesbiblioteket.

10
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Det er gratis!

Jeg tilmeldte mig som boguddeler og ventede
spændt på at få tildelt en masse kasser med
bøger. Jeg havde ønsket af få ca. 5 kasser, da
målgruppen for arrangementet var de studerende i Thy Uddannelsescenter. Det er en skøn
blanding af sygeplejerske-, pædagogstuderende,
pædagogiske assistentelever, finans- og markedsføringsstuderende. Samlet set ca. 400
studerende.
Men lysten til at blive boguddeler var overvældende stor, så jeg fik kun tildelt én kasse med 5 x
5 bøger: Robert Zola Christensen: Hævn, Morten
Hesseldahl: Drager over Kabul, Maren Uthaug:
Og sådan blev det, Naja Marie Aidt: Bavian og
Erling Jepsen: Den sønderjyske farm.
Sammen med et hold pædagogstuderende
uddelte jeg så bøgerne i formiddagspausen
d. 23. april, og på mindre end 20 minutter var
de revet væk, og mange gik forgæves. Det var
en sjov begivenhed, som ikke krævede meget
forberedelse: at tilmelde sig, hente bogkassen
hos det lokale bibliotek eller boghandleren,

uddele bøgerne på kampagnedagen og afrapportere til hjemmesiden efterfølgende.

Fortsat samarbejde

En sidegevinst er, at et hold studerende med
underviser gerne ville være med, og at jeg fik
lejlighed til at tale med dem bl.a. om, at de
studerende godt kunne tænke sig, at biblioteket
afholdt bogcafé eller lignende. Ifølge studieaktivitetsmodellen, som undervisningen tilrettelægges efter, kan de studerende som aktiviteter, de
selv initierer, sagtens tage initiativ til at lave
bogcafé eller lignende i biblioteket. Biblioteket
lægger ramme til, og de studerende bestemmer
indholdet i aktiviteten. De planlægger, informerer og markedsfører arrangementet og afholder det. Vi deltager, hvis vi bliver inviteret.
Det er første, men ikke sidste gang, jeg som
uddannelsesbibliotekar deltager i kampagnen
Danmark Læser med uddeling af romaner. Det
giver mulighed for at komme i dialog med de
studerende om andet og mere end faglitteratur
til deres studie. n

Hvad vil du vide?
Online projektvejledning
At skulle skrive akademisk, om det er en SRP-opgave i gymnasiet, et bachelorprojekt eller et speciale, kan godt
være en hård nød at knække. Ikke så meget det at skulle svare på problemformuleringen eller at finde data:
problemet ligger især i det rent metodiske, i at lære at arbejde videnskabeligt og projektorienteret.
På trods af træning i studieteknik og undervisning i forskningsmetode og akademisk praksis, så står mange
studerende alligevel tilbage med en masse spørgsmål. Og det er ikke altid, at spørgsmålene ender hos underviser
og vejleder - de havner på biblioteket. Det er kort fortalt baggrunden for www.hvadvilduvide.dk, som er den
guide til projektvejledning, jeg har skrevet, og som nu ligger frit tilgængelig online.
Af Trine Toft, Odense Centralbibliotek

Jeg er uddannet i 2004 fra tredje årgang af
den dengang nye uddannelse, og her fik
vi en solid undervisning i bl.a. videnskabsteori, statistik og i de akademiske arbejdsmetoder. Jeg har igennem årene talt med
repræsentanter fra mange forskellige
uddannelser, hvor det efterhånden er
blevet klart, at min bibliotekaruddannelse
har givet mig en viden om metode og
projektarbejde, som er fuldt ud på niveau
med mange underviseres. Manglede jeg
et svar, så kunne jeg også stadig henvise
til metodebøgerne til eller vejlederen, som
jo er den, der ligger inde med den særlige,
faglige viden.

På biblioteket får man svar

Biblioteket er i forvejen en læringsressource i
de studerendes verden, hvor de møder op for
at søge svar, og det er oplagt også at spørge
om, hvordan referencen skal stå, og hvordan
det statistiske materiale, som bibliotekaren
lige har hjulpet med at finde frem, nu også
præsenteres bedst. Det kan og vil de fleste
bibliotekarer nok svare på, men nogle gange
ligger spørgsmålene meget langt ovre på vejlederens kompetenceområde og handler om
mange andre ting end lige informationssøgning og kildekritik.
De studerende vil ofte gerne have hjælp til
at udarbejde problemformuleringen eller har

svært ved at regne ud, hvordan de får struktur
på deres projekt og gør den røde tråd synlig.
Andre gange er det indholdet i de enkelte
afsnit, der volder problemer, for hvad er det
egentlig, der skal stå i et abstract? Jeg har
også hjulpet rigtig mange studerende med det,
som ofte er det allerstørste problem: at sætte
sig ned og komme i gang.
Der findes mange bøger om opgaveskrivning
på markedet, men mange af de studerende,
jeg har arbejdet med, har fundet dem for
akademiske og på et alt for højt niveau. De
efterspurgte tjeklister og lavpraktiske guides
til, hvordan man kom igennem de forskellige
faser af et projekt. Selv om jeg ledte længe
og efterhånden har læst alt, hvad der er på

markedet om projektskrivning, så kunne jeg
ikke give dem den bog, de efterlyste. Den var
simpelthen ikke skrevet.
Uden at kunne formidle en bog om emnet på
det rigtige niveau og med de svar, som den
studerende skal bruge, er det, at bibliotekarer
ofte beder de studerende om at gå til deres
vejleder med alle de mere skrivetekniske
spørgsmål. Måske fordi vi bibliotekarer er
bange for at give et svar, der godt nok er
korrekt, men ikke lige sådan ’man’ gør tingene
på netop dette sted, og måske af frygt for at
træde vejlederen over tæerne og gå for langt
ind på dennes område. 4
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Hvad vil du vide?
Bibliotekaren som vejleder

Her kan man også sagtens spørge sig selv, om
det overhovedet er bibliotekarens opgave at
hjælpe med den slags forespørgsler - og ved
vi nok? Er det en fordel for bibliotekarerne at
kunne tilbyde den ekstra service, det er at kunne
give akademisk lektiehjælp, for giver vi ikke de
studerende meget høje forventninger til, hvad
det egentlig er, biblioteket kan hjælpe med? Og
er det ikke i dén grad at gå ind på vejlederens
enemærker?
Men efter alle de overvejelser står der jo stadig
en studerende, der mangler svar. Og mange
af de spørgsmål, som jeg har fået, har været
så banale, at man godt kunne mistænke den
studerende for ikke at turde virke dum og
spørge den, der også skulle give den endelige
karakter. Og burde vi egentlig ikke hjælpe, hvis
vi kan? I en tid hvor vi alle sammen går rundt
og spørger hinanden om, hvorvidt der også i
fremtiden bliver brug for bibliotekarer, så er det
da oplagt at gøre det, vi er gode til: at finde
svar og formidle dem.
Jeg synes ikke, vi skal være bange for at give et
svar, hvis vi kan. På mit navneskilt står der kun
bibliotekar, men ikke desto mindre har jeg gennem tiden fået mange spørgsmål om projektarbejde fra elever og studerende, som lå langt
ud over det, jeg egentlig er uddannet i. I starten
var jeg, netop af de grunde jeg nævnte før,
ikke meget for at svare på spørgsmål, der lå ud
over min bibliotekarfaglighed: var det nu også
rigtigt, og hvad ville underviseren egentlig sige?
Da jeg så, at jeg rent faktisk kunne hjælpe de
studerende og havde clearet det med underviserne, så udviklede de simple skrivetekniske
spørgsmål sig med tiden til at være stykke højt
specialiseret vejledning, hvor jeg gik helt ind i
projektet, og vi talte om problemformulering og
metode. 4
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Online projektvejledning
Som bibliotekar er jeg generalist, og selvfølgelig
giver jeg ikke svar på specifikke, faglige spørgsmål, f.eks. om én metode er bedre end en anden.
Det er kun den faglige vejleder, der kan og skal
gøre det. Men hver gang jeg er blevet spurgt om
skriveteknik og som enhver anden specialist på
tv har kunnet sige: ”Jeg må ikke kommentere
på den konkrete sag, men hvis vi taler generelt,
så forholder det sig sådan, at…” - ja, så har den
studerende fået et svar med videre.

Projektvejledning du kan forstå!

På et tidspunkt begyndte jeg at skrive ned, hvad
det var, de studerende spurgte om hjælp til og
også svarene på spørgsmålene. Det er nu blevet
til den guide, som så ofte blev efterlyst på biblioteket, inkl. tjeklister til de enkelte afsnit. På
hjemmesiden www.hvadvilduvide.dk kan de
studerende gratis gå hen og finde svar på deres
spørgsmål.

Hvad vil du vide? er en oversættelse fra abstrakt
videnskabsteori til den virkelighed, som den
studerende befinder sig i, en letforståelige vejledning i, hvordan man rent praktisk kommer
igennem projektets faser. Siden præsenterer på
et praktisk plan og med trin for trin-vejledninger
en gennemgang af, hvordan den studerende kan
skrive sit projekt, og viser vej gennem projektets
mange spørgsmål og udfordringer.
Guiden kan med fordel benyttes af gymnasieelever, studerende ved videregående uddannelser, men også studerende ved diplom og masteruddannelser, hvor mange kommer med et
eksamensbevis fra en uddannelse uden krav om
projektskrivning. Projektformen er således ny
for dem, og derfor vil de også kunne få gavn af
siden.
Siden opfylder endnu et af de ønsker, som
mange studerende har: at kunne få et svar i det
øjeblik de skal bruge det. Nu har de studerende

en online-guide til projektet, dér hvor de i forvejen ofte starter med at søge svar: via Google.
Jeg håber, I vil give linket videre til jeres elever
og studerende.

Flere svar i fremtiden

På Hvad vil du vide? er der også udførlige
litteraturlister til de forskellige dele af projektet. Bibliotekarer kan med fordel bruge litteraturlisten til at give anbefalinger om gode bøger
til projektets forskellige faser, og jeg hører gerne
fra jer, hvis I har kendskab til andre gode bøger
om skriveteknik, som ikke er på listen.
Hvad vil du vide? er stadig under opbygning,
og det vil den altid blive ved med at være, for
der er meget viden, jeg som bibliotekar gerne
vil formidle til de studerende. Lige nu arbejder
jeg på en litteraturliste med gode statistikbøger
og på en omfattende guide til at søge legater.
De emner er jeg nemlig også blevet spurgt om
utrolig mange gange - og som man spørger på
biblioteket, får man svar. n

Fotografier fra Shutterstock

www.hvadvilduvide.dk
Teksterne er skrevet i øjenhøjde med den
studerende og giver helt konkrete svar og
generelle anvisninger. Uanset om de studerende
læser humaniora eller et naturvidenskabeligt eller
teknisk fag, kan de her få svar på de helt basale
spørgsmål, f.eks.:
• Hvad indeholder et metodeafsnit helt præcist?
• Hvad er forskellen mellem en disposition og
en synopsis?
• Hvordan kommer man ud af skriveblokeringen
og i gang
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Scribo er et problemformulerings- og litteratursøgningsværktøj, der har eksisteret siden 1993 først som cd-rom og siden i onlineversion.
Formålet med programmet er at lede den studerende igennem en række systematiske og målrettede spørgsmål omkring problemformulering,
formål, valg af teorier og metoder, fremgangsmåde, informationssøgning, indledning og disposition.

Scribo – et værktøj for alle?
Af Signe Nielsen, VIA UC Pædagoguddannelsen Aarhus, Master i læreprocesser

Som masterstuderende har jeg selv gjort god nytte af Scribo, og derfor
introducerede jeg for et par år siden alle de bachelorstuderende ved
pædagoguddannelsen Jydsk, der kom til mine undervisningstimer, til
Scribo. Jeg husker, at jeg fornemmede en vis skepsis, men at nogen
studerende direkte adspurgt nok mente, at programmet kunne være noget
for dem. Jeg må dog indrømme, at jeg ikke ved, om det bliver brugt, og
derfor blev jeg også lidt svedt, da jeg havde sagt ja til at skrive en artikel
om Scribo. Jeg fik travlt med at spørge ud i netværket, om der var andre,
der havde erfaring med at bruge programmet.

Trylleprogram ønskes

Den første jeg fik fat i var Margit Andresen,
informationsspecialist ved UCC på Læreruddannelsen Blågaard. Hun fortalte, at de i perioden
2004-2006 reklamerede for Scribo i forbindelse
med fællesintro til bacheloropgaven. Samtidig
mente hun også, at der var et par undervisere,
der henviste til Scribo.
Men i samme periode var der kun omkring
30 studerende, der lånte bibliotekets CD-rom
udgave af Scribo, og det var bibliotekets indtryk,
at de var skuffede over programmet. Det var
ikke det trylleprogram og den lette genvej til en
problemformulering, som de havde håbet på,
og indtrykket var, at der ikke var en eneste, der
fuldførte programmet. På den baggrund valgte
biblioteket ikke at tegne abonnement på Scribo,
da der kom en onlineversion

Den irriterende vejleder

Den næste jeg fik fat i var Rikke Gottfredsen,
udviklingskonsulent og projektleder på
studiekompetencekurserne StuDIY fra Center
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for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
på Arts, Aarhus Universitet. Rikke anbefaler
varmt Scribo til de indledende faser af opgaveskrivningen.
Rikke kalder programmet for den lille lidt irriterende vejleder, der sidder på skulderen af den
studerende og stiller spørgsmål. Og den er en
hård vejleder, for den kender ikke den studerende og kan derfor ikke målrette sine spørgsmål
efter uddannelse, niveau og den enkeltes formåen. Derfor stiller Scribo både de spørgsmål,
der er relevante for den pågældende uddannelse,
og de spørgsmål, der ikke er. Og den stiller
spørgsmål, der er inden for den enkelte studerendes nærmeste udviklingszone og spørgsmål,
der ikke er.
Det betyder, at man som studerende må holde
sig for øje, at det er forskelligt, hvad man læser
og lærer på forskellige uddannelser, og at det
derfor ikke er nødvendigt at kunne svare på alle
spørgsmålene - nogle er bare ikke vigtige eller et
krav på studiet. Samtidig må man kunne rumme,

at nogle spørgsmål er for svære til det faglige
niveau, man er på lige nu.
Men Scribo er til gengæld god til at gøre opmærksom på, at det er de samme elementer,
en god opgave skal indeholde uanset, om man
læser på en professionsbacheloruddannelse eller
på universitet, og uanset, hvor i sin uddannelse
man befinder sig.
Rikke kan dog ikke anbefale et mest rigtigt tidspunkt at introducere til Scribo - det kommer
meget an på den enkelte studerende og dennes
skolebaggrund. Nogen studerende kommer fra
folkeskoler og gymnasier, hvor der har været
lagt vægt på systematik og metode i opgaverne,
og for dem vil det nok være fint at introducere
til Scribo i begyndelsen af studiet. Andre er
blevet undervist af gymnasielærere, hvor det har
været fint at skrive et godt essay, og for dem vil
det nok være en fordel at vente til lidt længere
henne i uddannelsen. 4

De forklarede, at de havde deres vaner og deres
måde at bygge opgaver op på, og så var Scribo
svær at overskue.

Anden halvleg

Således i første omgang nedtrykt over et andet
biblioteks dårlige erfaringer med Scribo, og
sidenhen opløftet over Rikkes positive erfaringer
og perspektiver med samme, introducerede
jeg efter et par års pause endnu en årgang
bachelorstuderende ved pædagoguddannelsen
til Scribo.
Selv følte jeg, at jeg her i anden omgang
præsenterede Scribo på en mere nuanceret og
realistisk måde. Jeg pointerede, at det ikke er en
robot, der kan skrive opgaven for den enkelte
studerende, men at programmet til gengæld kan
hjælpe den enkelte til at skrive en endnu bedre,
skarpere og fokuseret opgave.
Da jeg i de første år introducerede til Scribo,
gjorde jeg det meget med udgangspunkt i mig
selv. Dengang viste jeg, hvordan jeg selv havde
brugt Scribo, og jeg fortalte, hvordan programmet
havde hjulpet mig til at få hul på og afgrænse
mit emne og min problemstilling. Jeg fortalte
dog også, at jeg aldrig havde færdiggjort
programmet, og at jeg ikke brugte det til mine
sidste opgaver på masteruddannelsen, da det på
det tidspunkt var som om, jeg havde indarbejdet
Scribos spørgsmål i min egen måde at arbejde
på. Den historie fik de også her i anden omgang.
Alligevel oplevede jeg om muligt endnu større
skepsis fra de studerende denne gang. Programmet forekom dem for akademisk, nogle mente,
introduktionen med fordel kunnet have ligget
tidligere på uddannelsen, andre at den også
dér ville have været uoverskuelig, og nogle blev
slået tilbage af de 2-4 timer, det tager at

komme igennem alle programmets spørgsmål.
Jeg prøvede dog alligevel at presse lidt på for
at få nogen til at prøve programmet, og let
pressede var der da også et par stykker på hvert
hold, der udtalte, at de godt kunne tænke sig at
kigge nærmere på programmet og prøve det af.
Men det er ikke lykkedes mig efterfølgende at
finde en eneste, der har brugt Scribo, jeg har
skrevet ud til hele årgangen uden at få et eneste
svar. Dernæst har jeg på biblioteket grebet fat
i dem, jeg kunne huske fra min undervisning,
men ingen havde begivet sig ud i at bruge programmet, til gengæld fik jeg nogle begrundelser
for, hvorfor det forholdt sig sådan.

Akademisk overkill

Der var dem, der allerede til undervisningen
fandt programmet for akademisk og for
”overkill” til deres opfattelse af en professionsbacheloropgave på pædagoguddannelsen. De
forklarede, at de fandt det svært at overskue,
hvilke spørgsmål, der var relevante i forhold til
deres opgave, og at de ikke kunne overskue
at bruge tid på at sortere spørgsmål fra. Alt i
alt fandt de programmet for omfattende og
omstændigt.
Der var dem, der mente, at Scribo i stor udstrækning mindede om den måde, de allerede
skrev opgave på, og de så derfor ingen grund til
at bruge programmet.
Andre følte, at de havde lært at skrive opgave på
en bestemt måde, og at Scribo trak i en retning,
hvor de skulle aflære denne måde at skrive på.

Men der var nogle, der godt kunne se kvaliteter
ved Scribo, og som i starten af deres bachelorperiode havde gode ambitioner om at prøve
kræfter med programmet – men som alligevel
ikke kom i gang med at bruge det, fordi der var
så mange andre ting, der fyldte i hovedet.

Den gode opgave og det gode tidspunkt

Jeg synes, det er svært, hvad jeg skal konkludere på baggrund af ovenstående - er det fordi
de studerende, jeg har talt med er pædagogstuderende, eller er det fordi, de er mennesker,
at de ikke har brugt Scribo?
Nok præsenterer Scribo de elementer, en akademisk opgave bør bestå af, men findes der
ikke andre veje end Scribos til akademisk
opgavestruktur og systematik? Og kan
studerende sondre imellem hvilke spørgsmål,
der er relevante, og hvilke, der bare er lidt
svære? Er der ikke en fare for, at spørgsmål,
der er svære at svare på, bliver vurderet ’ikke
relevante’ af den studerende, fordi det lige er
det nemmeste?
Jeg tror, det vil være en god ide at introducere
Scribo tidligere på uddannelsen og samtidig
stille de studerende en opgave, der direkte
kræver, at de bruger programmet. Det vil
betyde, at studerende senere, hvor opgaverne
er større, på et mere reflekteret grundlag vil
kunne til- eller fravælge Scribo.
Jeg vurderer, at Scribo kan være relevant for
nogen, men at den i sin nuværende form ikke
nødvendigvis er det bedste tilbud til alle.
Måske er der nogen, hvor Scribos vej til en
akademisk opgave ikke er meningsfuld, eller
nogen, der har brug for et mere målrettet
program i forhold til både uddannelse og
fagligt niveau. n
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Multimedieproduktion
i undervisningen
De digitale medier trænger sig på. De studerende er for længst blevet
vænnet til, at information kan findes på nettet og nu også at de selv
producerer fx en videoinstruktionsfilm. Hvor forsvinder skolernes
multimedieproduktioner hen? Hvilken rolle indtager uddannelsesbibliotekerne i forhold til at opfange og registrere det lokalproducerede
digitale undervisningsmateriale?
Af Michael Pilgaard, SOSU Århus
Fotograf: Jesper Voldgaard

Eleverne som producenter

Inden for erhvervsuddannelsesområdet afholdes
de såkaldte DM i Skills, hvor eleverne dyster om
at være de bedste til deres respektive håndværk.
Præstationerne optages på video og uddrag lægges på nettet, for eksempel på EMU’en eller på
Youtube. Filosofien bag denne undervisningsform er, at eleverne gradvist opbygger faglige
kompetencer på nye spændende måder, der adskiller sig fra at læse sig til informationerne i en
bog eller lytte til en underviser.
Man taler om at bringe kroppen ind i undervisningen, om innovation og om at skabe praksisnær læring. Eleverne filmer hinanden og agerer
enten borger eller fagperson. Underviserens opgave er at korrigere, opmuntre og supplere med
praksisrelevante input. Eleverne skaber faglighed
gennem et aktivt socialt fællesskab og opbygger
en fortrolighed med informationsteknologien.
Den lokale multimedieproduktion er således
stigende på mange uddannelser. Der eksperimenteres lystigt med integration af billedoptagelser, indtaling, tekstuddrag, links og præsentationsformer. Det er blevet hurtigt og nemt at
producere og mixe digitalt materiale til undervisningsbrug.
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Lade brugerne selv registrere?

Biblioteket på Århus SOSU-skole har kørt et forsøg med brugerregistrering af lokalproduceret
videomateriale. Skolens grundforløbselever har
fået lov til selv at oprette nogle poster til bibliotekets database. Ideen er opstået som et led i
DEFF-projektet Biblioteket som læringscenter.
Forinden har eleverne modtaget undervisning
og vejledning fra SosuMedia, der har mange
års erfaring med filmproduktion. Skolens
IT-support har stillet upload faciliteter til
rådighed, og biblioteket har undervist eleverne
i post-registrering og genfinding. Eleverne
lægger deres færdigredigerede film på enten
YouTube eller skolens egen videoportal. Herefter
registrerer de selv deres film ved at udfylde en
google formular.

Er det en god idé?

Spørgsmålet er, om det er en god idé. Skal
uddannelsesbiblioteket involvere sig i den type
arbejde, eller er det bedst at trække grænsen for
bibliotekets registreringer ved de professionelle
filmproduktioner?
Idéen har vist sig svær at sælge. Skolens undervisere har indtil videre ikke ønsket at lade deres
eget undervisningsmateriale registrere, selvom

jeg ved, at materialet er produceret. Hvad angår elevproduceret materiale, er der da også
visse forhold, der taler imod en registrering.
Produkterne vil typisk ikke være teknisk blændende og kan indeholde fejlagtige eller irrelevante informationer. Undervisningens fokus
ligger på elevernes læring undervejs i processen
frem for på det færdige produkt.
På den positive side har initiativet skabt fornyet kontakt mellem biblioteket og skolens
grundforløbselever. Ved selv at levere poster har
eleverne fået et bedre kendskab til bibliotekets
database. Eleverne har opnået fortrolighed med
kommandosøgning samt en større bevidsthed
om, hvilken betydning emneord og postbeskrivelse har for filmens søgbarhed. n

Servicedesign i uddannelsesbiblioteket
Den 12. marts afholdt faggruppen Bibliotek og Uddannelse en Inspirationsdag med Søren Bechmann, der foredrog om,
hvordan vi kan benytte servicedesign som innovationsredskab i uddannelsesbiblioteket. Servicedesign går i al enkelhed
ud på at designe serviceydelser, så de forbedrer det enkelte menneskes hverdag og skaber værdi – for eksempel i
krydspunktet mellem menneske og teknologi.
Af Mette Hansen, Erhvervsakademi Aarhus. Fotograf: Mette Hansen

Centrale metoder og begreber

Søren gennemgik forskellige metoder til udvikling af services. Da vi ikke havde så lang tid
sammen, havde han udvalgt nogle få til brug
i uddannelsesbibliotekets travle hverdag. Læs
mere i hans bog Servicedesign (Academica,
2010).
Touchpoints - dér hvor vores brugere er i
direkte interaktion med vores services – uanset
om det er digitalt eller fysisk. Selvudlån. Finde
vej. Bruge printer. Forny et lån. Finde en bog på
hylden osv. Det samlede antal touchpoints udgør
den samlede serviceydelse, og det er essentielt,
at de designes til at skabe en ensartet og succesfuld oplevelse.
Idé-sudoku er en idéudviklings- eller brainstormmetode, som hjælper os med at identificere
services og processer, der kan forbedres. Helt
basalt består metoden i en forstørret sudokuplade – Søren havde dem med i A1. I det midterste felt sætter man den service eller det problem, man vil have gjort noget ved - skrevet på
en Post-it. Til de 8 felter rundt om det centrale
problem finder man på løsninger og idéer -

skrives på 8 Post-it, som sættes på. Vi havde
en kort workshop med den lettilgængelige idésudoku, som er en metode, der er nem at gå i
gang med derhjemme, og som giver godt output.
Shadowing – vil sige at skygge en interessent
(bruger, kunde, medarbejder) for at aflæse vaner,
brug eller problemer. Metoden gør det muligt
at se, hvordan mennesker virkelig bruger en
service, og hvilke problemer de støder på – og
hvordan de løser dem. Man får identificeret
touchpoints og ressourcerne i en serviceproces,
og udbyttet kan benyttes videre i en kortlægning
af kunderejsen.
Kunderejsen - er en registrering af en proces.
Man kan enten inddrage brugere selv i at kortlægge kunderejsen, ved at de skriver ned med
papir og blyant, eller ved en observation af
brugeren (fx Shadowing). Visualiseringen af,
hvad en bruger skal gå igennem for at få løst en
opgave, afslører svage led i serviceydelsen – og
det er disse huller, som rummer muligheder for
forbedring.

Servicebeviser er håndgribeliggørelsen af den
ydelse, brugeren har modtaget. I vores verden
kan det helt konkret være en kvitteringsmail
eller –sms på et modtaget spørgsmål, autosvar
fra bibliotekssystemet osv. Service evidencing er
den eneste metode, hvorpå en bruger kan
mindes den oplevede service, og de skal udformes omhyggeligt, for at brugeren kan forholde sig til serviceydelsen.

Inspirerende dag!

Det var nogle travle timer sammen med Søren
Bechmann - se hans oplæg på kortlink.dk/ub/
gum5. Da tiden var knap til både oplæg og
til at have fingrene nede i stoffet, blev det
lidt presset. De metoder, Søren præsenterede,
var dog til at forstå og implementere, selv for
vores (underbemandede) biblioteker. Mange af
eksemplerne var taget fra folkebibliotekerne,
som har haft en del kursusdage med Servicedesign. Vi har alligevel ofte de samme servicemæssige udfordringer som folkebibliotekerne,
selvom fag og målgrupper er forskellige. Det var
en god og inspirerende dag for de 35 deltagere!
n

Uddannelsesbibliotekaren - Nr. 1 - 2015

17

Glimt fra en nordjysk
studiegruppe
Vi plejer at låne bøgerne ud til de studerende. Læring af Illeris ryger hen
over skranken. Vi bliver spurgt om relations- og smittemodeller, fanger en
titel af Klafki på hylden og kan forstå, at Piaget er en central figur inden
for læringsteorien. Pludselig er det os selv, der låner bøgerne, og for os alle
fire gælder det, at vi låner mange bøger. ALT for mange bøger. Vi kan slet
ikke få nok. Vi er fire bibliotekarer fra UCN, der har taget første modul
af Diplomuddannelse i biblioteksdidaktik. Modulet omhandler didaktik og
læreprocesser, og udfordringen er både at få koblet teorien sammen med
praksis og overhovedet at forstå, det der står skrevet.
Af Birthe Emerek, Lone Hansen, Helle Vejlstrup og Kristine Hinrichsen, UC Nordjylland

Sparring

Det er rigtigt rart, at vi er flere af sted. Der er
afsat tid til studiegruppearbejde, og vi mødes
på skift ved hinanden, og får hjulpet os selv
med teorierne i dialogen. Vi snakker også om
den kommende opgave, ideerne bliver drøftet,
og det er godt at have sparring tæt på. Også
det virtuelle mødested - Messenger - bliver
flittigt brugt. Her kastes frustrationer ud, og der
er hurtig respons. Her drømmes også om den
drink, vi skal have, når opgaven er afleveret, og
der gives ideer til litteratur, empiri, at forkorte
teksten og meget andet.

Opgavernes fokus

Vi er tilknyttet forskellige uddannelser, og det
præger fokus for vores opgaver. Modulopgaven
skal både indeholde teori og empiri. Udfordringen
er stor, for det er længe siden, at vi har skrevet
opgaver, og hvordan er det nu, at man griber
det an?
Birthe og Lone har særlig interesse for pædagoguddannelsen, og deres udgangspunkt er en
oplevelse af, at studerende og bibliotekarer har
forskellige forforståelser i forhold til relevansen
af bibliotekets undervisning i informationskompetence. Ved at koble læringsteori sammen med
en empirisk undersøgelse blandt pædagogstuderende kom de frem til en ny måde at tilrettelægge undervisningen.
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Helle er bibliotekar ved teknologi-uddannelserne. Her er der rigtigt mange internationale
studerende, og Helles opgave centrerer sig om
dem og det kulturmøde, de står i, når de kommer
til Danmark og stifter bekendtskab med en dansk
læringstilgang. Hvad betyder det for den måde,
vi tilrettelægger f. eks. biblioteksintroduktioner
på?
Kristine har læreruddannelsen som udgangspunkt, og hun arbejder med, hvordan man kan
opfylde det dobbelte formål, at lærerstuderende
både skal tilegne sig informationskompetence
på egne vegne, samtidig med at de også skal
blive i stand til at undervise børnene i skolen i
informationskompetence.

at glæde os til jul. I januar kommer det længe
ventede resultat, studiegruppen nedlægges, og
vi fejrer de gode resultater med drinks - præcis
som der blev drømt om tilbage i november.
Vi er enige om, at det har været et rigtigt
spændende efterår, og at det har været givende at få en teoretisk vinkel på vores meget
praktiske tilgang til undervisning af de studerende. Vi er også enige om, at det har været en
styrke for os, at vi har haft hinanden både til
frustrationsbearbejdelse og fejringer. n

Finale

Selvom vores tanker og ideer om opgaven er
forskellige, er det en stor hjælp at hente
sparring ved hinanden, og som det jo er med
større opgaver, går det også op og ned med
både skrivelyst og humør. Ind i mellem er
frustrationerne store, og her er det rart at kunne
hente opbakning ved de andre skrivere, og blive
bekræftet i, at snart går det nok nemmere igen.
December står i opgaveskrivningens tegn.
Deadline er d. 15., men allerede fredag d. 13.
december tikker et billede ind af Lone med
et glas rødvin og et meget stort smil. Upload
Completed - for Birthe og Lone! Lørdag følger
Helle og Kristine efter, og vi kan alle begynde

Modulet: IT og medier er netop afsluttet.
Her bestod eksamensopgaven bl.a. af
et praktisk projekt. I næste nummer af
UB vil vi præsentere nogle af dem, så
flere kan blive inspireret til at gøre deres
undervisning mere spændende.

Forskningens Døgn på besøg
Af Lone Nørgaard Pedersen, Thy Uddannelsescenter

For et par år siden hørte jeg et foredrag af Linda Greve arrangeret af Bf i anledning af Forskningens Døgn. Foredragsholderen var levende, inspirerende og foredraget gjorde et stort indtryk på mig. Så siden har jeg vist i mit
stille sind tænkt, at det kunne være spændende, hvis man kunne invitere en forsker fra storbyens universitetsmiljø til
udkantsdanmark. En ny leder i uddannelseshuset, som signalerede: ’der må godt ske noget’ - og dermed en opmærksomhed på, hvad der rører sig, førte til, at vi fik arrangeret et foredrag i anledning af Forskningens Døgn i april.
Hvordan får man fat i publikum?

Vi fik foredraget: Den symbolske sandhed – hvad
myter kan fortælle os om vores plads i familien, i
samfundet og i livet ved ph.d.-studerende Sandy
Stiles Andersen, Aarhus Universitet. Foredraget
var åbent for alle, det var gratis, og der var en
kop kaffe som lokkemiddel. Jeg var meget opmærksom på, at foredraget skulle holdes en
torsdag eftermiddag fremfor fredag eller lørdag,
da den primære målgruppe var de studerende i
huset. Jeg var ikke decideret i samarbejde med
uddannelserne vedrørende planlægningen, men
det er nu min erfaring, at det nok er en nødvendig forudsætning.
I Thisted er mange studerende i praktik i foråret,
og mange bor langt væk, og/eller praktikpladsen
kan være langt fra Thisted. Så målgruppen var
primært de studerende, der var i huset og deres
undervisere. Jeg fik allieret mig med et hold, som
samme dag havde forløb om forskning generelt
og forskning i professionshøjskolens regi.
Jeg fik også lavet et samarbejde med Thisted
Kommunes kommunikationsmedarbejder Martin
A. Andersen, som producerede pressemeddelelse,
plakat og flyer for mig. Det var en enorm stor
hjælp at få en professionel layouter til at assistere med dette. Jeg ville have brugt urimelig
lang tid med et næppe helt tilfredsstillende
visuelt udtryk. Trods det var første gang, Forskningens Døgn besøgte Thisted, viste de lokale
medier ingen interesse for sagen. Det skuffede
mig selvfølgelig. På grund af påsken og lange
deadlines var der ikke tid til at få lavet en
avisannonce.

Jeg satte plakater op på biblioteker og medborgerhuse, fik annonceret på forskellige
hjemmesider fx kommunens kulturkalender,
diverse facebookgrupper og sendt til forskellige
relevante mailinglister bl.a. kommunens
akademikere, ansatte i den pædagogiske verden
m.v. Flere viste interesse, men det blev ved
interessen og førte ikke til handling

imellem satses, og det skal gentages – gerne
til næste år. Man skal være hurtig på tasterne,
når det åbnes for tilmelding på forsk.dk. Mange
er interesserede, og det kan være svært at få,
det ønskede foredrag. Vi fik nu et af vores tre
prioriterede ønsker opfyldt. n

Dagen oprandt

Publikum var alene et hold studerende, ansatte
og repræsentanter for ledelsen. Et par og tyve
mennesker i alt, hvor jeg naivt havde troet og
håbet, at vi nok blev ca. 50. De studerende, der
deltog, syntes det var enormt interessant og
berigende. De fik et indblik i, hvordan en forsker
arbejder, og et indtryk af kompleksiteten i en
forskers arbejde. Udover selvfølgelig det faglige
indhold af foredraget. Fordi målgruppen var af
overskuelig størrelse, var der rum, tillid og tid til
en dialog.
Det var sjovt men også tidskrævende at arrangere et foredrag. Jeg skulle tilmelde mig og
oprette en profil på forsk.dk. Der skulle laves
aftaler med Sandy, som blev hentet og bragt til
toget, fik frokost og kaffe. Da hun ikke skulle
have honorar, skulle jeg lige huske at købe en
gave. Der skulle laves pressemeddelelse, invitationer og andet informationsmateriale. Der
skulle efterfølgende afrapporteres og evalueres
til Forskningens Døgn. Så mange detaljer og
meget at være opmærksom på og ansvarlig for.
Det var sjovt, det var givende, og det var spændende. Det er ikke gratis for en organisation at
afvikle et gratis foredrag, men der skal ind
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B&U generalforsamling 2015
Efter en rigtig god inspirationsdag om servicedesign, var det tid til B&U’s generalforsamling (GF). Desværre forsvandt mange
i pausen, så vi blev ret få til at tage debatten og beslutningerne, og ikke mindst den
gode dialog vi havde med Bf’s nye formand
Tine Jørgensen.
Vi afbrød GF efter et par punkter og lod
Tine komme med sit oplæg. Vi havde inviteret Tine for at synliggøre og debattere
uddannelsesbibliotekarernes hverdag, vilkår
og ønsker samt komme med indspark til Bf’s
arbejde med kampagnen om biblioteker på
ungdomsuddannelserne m.v. Hun fremlage
sine tanker og de konkrete tiltag, som Bf
har sat i gang. Arbejdsgruppens formål og
arbejde er bl.a. at synliggøre vore kompetencer og skabe nye bibliotekarjobs på uddan-

nelsesområdet samt komme med forslag til
aktiviteter og indsatsområder, som Hovedbestyrelsen kan tage stilling til.
I forhold til B&Us bekymring om øget konkurrence fra Folkebibliotekerne, svarer Tine,
at det ikke er tanken fra Bf, at Folkebibliotekerne skal bruge deres ressourcer her. De
har rigeligt at tage fat på andre steder –
f.eks. i forhold til Folkeskolerne - det skal
ikke være en konkurrence mellem forskelle
typer af biblioteker. Tanken om samarbejde
er god, men uddannelsesbibliotekerne skal
have et boost, og Bf er opmærksom på, at
der er store lokale forskelle.
Der var heldigvis livlig debat og input, som
Tine kunne tage med tilbage bl.a. at gåhjem-møder ikke nødvendigvis skal være i de
store byer, at de ’gode historier’ skal ud på

hjemmesiden og i Perspektiv, at det er vigtigt
at få ’solgt’ os til Rektorforeningen.
Derefter fortsatte GF bl.a. med vedtagelse af
vedtægtsændringer, da vi skal følge Bf’s love
samt godkendelse af regnskab. Kontingentet
forbliver uændret, mens abonnement for
Uddannelsesbibliotekaren hæves til 175 kr.
Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer,
og det viste sig at blive lettere nervepirrende,
da vi nåede til dette punkt. Vi måtte ud i en
kort summe-pause med endnu lidt mandefald.
Men det lykkedes endnu en gang at få
sammensat en B&U bestyrelse med et par
gengangere og friske nye kræfter samt en
suppleant - se galleriet ovenfor.
Læs det fulde referat på:
uddannelsesbibliotekaren.dk n

Ros til Uddannelsesbibliotekaren
Sidst i maj samledes repræsentanter fra Bf og fag- og ansættelsesgrupperne til et netværksseminar på Carlsbergs Eventcenter.
I skulle have været der til at modtage al den ros, som Uddannelsesbibliotekaren fik. Kommunikationschefen i Bf, Anette Lerche, roste det til skyerne,
og flere af Hovedbestyrelsens medlemmer fortalte, at bladet virkelig bliver
læst og taget meget seriøst, når der skal vælges indsatsområder. Dette kom
frem i forbindelse med et oplæg om kommunikationsformer i faggrupperne,
om hvad der virker hvor, hvornår osv. Nogle brugte Facebook til hurtige
referencespørgsmål som f.eks. BØFA, og det giver mening for dem, andre
blogs, hjemmesider og nyhedsbreve. Bibliotek & Uddannelses helt bevidste
valg om at udgive Uddannelsesbibliotekaren og ikke bruge energi på
arrangementer gør, at vi bliver meget synlige og får erfaringsudvekslet og
inspireret til glæde og gavn for alle medlemmer.
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