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Personal Knowledge Management eller personlig videnstyring  
– en metode til at udvikle og understøtte den enkeltes informationskompetence 

Af Trine Schreiber, lektor ved Danmarks Biblioteksskole 
Marianne Grove Ditlevsen, Peter Kastberg, lektorer ved Fakultetscenter for 
Vidensformidling, Handelshøjskolen i Århus, Karen Harbo, udviklingskonsulent ved 
Handelshøjskolens Bibliotek i Århus 
Vi lever i et vidensamfund, på mange arbejdspladser er viden den eneste ressource, vore 
institutioner og virksomheder er vidende, ja sågar lærende. Men hvem er det egentlig, der 
besidder denne viden? Den er ikke i samfundet, den er ikke på arbejdspladsen, ej heller findes 
den i en institution eller virksomhed. Viden oparbejdes udelukkende hos de individer, der 
udgør vidensamfundet, der er på arbejdspladsen; det er dem, der gør virksomheden vidende 
og i bedste fald lærende. Og det er netop den grundtanke, der er omdrejningspunktet for en 
ny tilgang til at arbejde med begrebet informationskompetence, hvor det teoretiske fundament 
er personal knowledge management (PKM).  

Fakultetscenter for Vidensformidling, Handelshøjskolen i Århus, Institut for Biblioteksudvikling 
ved Danmarks Biblioteksskole og Handelshøjskolens Bibliotek i Århus har iværksat et 
tværfagligt samarbejde om vidensområdet Personal Knowledge Management. Samarbejdet er 
baseret på centerets faglige eksperter, teoretisk funderede fagkyndige fra Danmarks 
Biblioteksskole samt bibliotekets ekspertise på området.  
Tilsammen rummer disse tre miljøer stor erfaring på området for anvendelse af information i 
en studie- og uddannelsesmæssig sammenhæng, og for hvilken central rolle identifikation, 
udvælgelse, strukturering og formidling af information tilsammen spiller i de arbejdsprocesser, 
som studerende i moderne uddannelser skal håndtere selvstændigt, problembaseret og 
projektorienteret. 
De uddannelsesmæssige og erhvervsprofessionelle omgivelser mennesker virker i, og hermed 
tænkes også på medstuderende og arbejdskolleger, har betydning for de valg, der foretages 
omkring informationssøgning og –strukturering. I denne proces skabes brikkerne til det 
puslespil, som slutteligt danner mening for at kunne handle i den relevante kontekst.  
Gruppens udgangspunkt har netop været, at en persons informationsbehov og -anvendelse er 
kontekstrelateret og således afhængig af personens omgivelser og derfor først kan komme til 
udtryk i kommunikationen med disse omgivelser. De kompetencer, som findes i de tre 
ovennævnte miljøer, har derfor kunnet indgå i et fint symbiotisk samspil om dette 
emneområde. 
Der arbejdes på mange fronter dels i informationsviden-skabelige miljøer dels i uddannelses- 
og erhvervs- og samfundsmæssige sammenhænge med emnet informationskompetence. Her 
diskuteres det, hvordan denne kompetence bedst præsenteres og integreres i de mange 
miljøer, hvor informations- og videnstrukturering er en forudsætning for det professionelle 
virke.  
Vi mener, at PKM indgår i dette spekter ved netop at udvikle en metode til forståelse af de 
processer, hvor den enkelte – i i et samspil med omgivelserne – arbejder med information som 
et gennemgående element i videnskabende og videnformidlende processer. 
Samarbejdet omkring PKM har bl.a. udmøntet sig i et konkret kursusforløb, som har indgået i 
Masteruddannelsen IT, Sprog og Læring (MILS), derudbydes i regi af It-vest 
http://www.asb.dk/programmes/milsinfo/default.htm. I dette kursus indgår tre 
hovedelementerr; nemlig: 



 
1) bibringelse af bevidsthed om, hvordan man kan styre sine informationer i forhold til at opnå 
en læreproces og dermed at tilegne sig viden 
2) indsigt i og forståelse for kompleksiteten omkring definitionen af et informationsbehov 
3) opnåelse af færdigheder i, hvordan man formidler informationen, således at formålet med 
informationsbehovet opfyldes 

 
Dette tværgående fagfællesskab har således, i og med det netop beskrevne fælles kursus, ført 
frem til et fælles konkret resultat. Det er besluttet, at tværfagligheden, udover også at 
inspirere til aktiviteter i de respektive miljøer, skal videreføres i nye projektsamarbejder bl.a. 
omkring udvikling af kurset, men også omkring udvikling af selve vidensområdet. I den 
aktuelle debat om, hvilke kompetencer mennesker behøver for at kunne begå sig i en 
informationsmættet omverden, mener vi, at der er brug for de anskuelser, som vi anlægger på 
dette emne – herunder udviklingen af PKM som en metode til at udvikle og understøtte den 
enkeltes informationskompetence. 

 


