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Handlingsplan 2011-2013 for DEFF Programgruppe B: Kompetencer og tjenester til støtte for 

undervisning, læring og udvikling  / Karen Harbo, formand for programgruppe B, 111129 på vegne af 

programgruppen 

Resume 

DEFF Programgruppe B skal inspirere ved, på baggrund af DEFF strategien 2011-2016, at rammebeskrive en 

række indsatsområder, indenfor hvilke biblioteker i et samspil med uddannelsesmiljøer kan iværksætte 

eksperimenterende projekter, som kan føre til innovation (forstået som udvikling, der skaber øget værdi i 

praksis) af både biblioteksvirksomhed og uddannelse i Danmark. 

Indsatsområde 1: Uddannelsesbibliotekers integration i læringsmiljøerne 

Perspektivet er valgt ud fra synspunktet, at uddannelsesbiblioteker (i den brede forstand som 

Programgruppe B arbejder med – se under formål) skal kunne skabe værdi til læringsmiljøer ved at udvikle 

kompetencer og tjenester til understøttelse af den vidensproces, som uddannelse er. Hvis ikke 

bibliotekerne formår dette, vil der set fra læringsmiljøernes side ikke være et incitament til integreret 

samarbejde. 

Indsatsområde 2: Udvikling af kommunikation og markedsføring af tjenester og ressourcer – herunder 

brugerindsigt og forståelse af brugernes behov 

Perspektivet er valgt ud fra synspunktet, at forsknings- og uddannelsesbiblioteker langt fra altid formår at 

brænde igennem med services. Brugerundersøgelser viser i mange tilfælde, at brugerne efterspørger 

services som biblioteket allerede tilbyder. Hvilket bør give anledning til eftertanke i 

biblioteksinstitutionerne, som anvender mange økonomiske ressourcer på løbende indkøb af dyre 

informationsressourcer samt udvikling af nye servicetiltag, ligesom der arbejdes målrettet med formidling 

af samme. De mange kræfter til trods, mangler der gennemslagskraft. 

Indsatsområde 3: Nye kompetencer – flytte kompetenceperspektivet 

Perspektivet er valgt, da de mange nye ambitioner for bibliotekers virksomhed, herunder DEFF’s nye 

ambitiøse strategi i forbindelse med de fire programområder A-D, forudsætter en afklaring af hvilke 

kompetencer, der behøves fremadrettet i biblioteksinstitutionerne. Bibliotekerne skal effektivt og på 

meningsfuld vis løse opgaver og udbyde services, som er relevante for deres individuelle og institutionelle 

brugere, i Programgruppe B’s tilfælde, studenten og uddannelsesinstitutionen. Ydelserne skal på én gang 

være fagligt og økonomisk bæredygtige. 

Indholdsfortegnelse 

Baggrund for handlingsplanen, herunder formål og mål s. 2-3 

Sammensætning   s. 3-4 

Sammenhæng med DEFF strategien  s. 4 

Indsatsområde 1 og målsætning  s. 4-7 

Indsatsområde 2 og målsætning  s. 7-9 
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Indsatsområde 3 og målsætning  s. 9-11 

Kommunikation og bæredygtighed  s. 11 

Økonomi    s. 11   

 

Baggrund for handlingsplanen 

Formål: 

DEFF Programgruppe B: 

Kompetencer og tjenester til støtte for undervisning, læring og udvikling er en national udviklingsgruppe 

med fokus på kompetencer og tjenester til understøttelse af undervisning, læring og udvikling.  

1. Skal opfordre til iværksættelse af projekter på nationalt plan, under deltagelse af biblioteker og 

partnere som bidrager til udvikling og drift af uddannelse ved Social- og Sundhedsuddannelser, 

Erhvervsakademier, Voksenuddannelsescentre (VUC), Gymnasieuddannelser, herunder HHX, HTX, 

STX og HF til professionsuddannelser ved University Colleges og universiteter. Denne meget brede 

vifte af uddannelser skal tilgodeses med både specielt målrettede projekter og projekter som 

arbejder med indbyrdes synergi og brobygning. Bredden giver netop mulighed for at beskæftige sig 

med overgangen fra det ene uddannelsesniveau til et andet – eksempler kunne være fra 

gymnasieelev til studerende ved korte, videregående og lange uddannelser, fra bachelor til 

kandidatstuderende, fra kandidat- til ph.d. studerende. 

 

2. Skal inspirere ved, på baggrund af DEFF strategien 2011-2016, at rammebeskrive en række 

indsatsområder, indenfor hvilke biblioteker i et samspil med de nævnte uddannelsesmiljøer kan 

iværksætte eksperimenterende projekter, som kan føre til innovation (forstået som udvikling, der 

skaber øget værdi i praksis) af både biblioteksvirksomhed og uddannelse i Danmark. 

 

3. Skal opfordre biblioteker til at arbejde eksplicit med hvorvidt og hvordan biblioteksvirksomhed 

skaber reel værdi til uddannelser. Hvordan dokumenteres værdiskabelsen? 

 

4. Skal forudsætte, at den viden som udvikles i projekterne, udover at være innovativ, bygger på 

brugercentrerede principper, eksisterende viden indenfor projektets område samt er bæredygtig 

(har blivende effekt og kan deles bredt i biblioteks- og uddannelsesmiljøer). 

 

5. Vil proaktivt søge at indgå i strategiske netværk, alliancer og partnerskab med uddannelsesaktører 

på både det uddannelsesfaglige og -politiske niveau i Danmark, herunder rektorer og 

uddannelsesledere i de korte videregående uddannelser, prodekaner for uddannelse på 

professionshøjskoler og universiteter, samt i relevant ministerielt regi (Ministeriet for Børn og 

Undervisning , Uddannelsesministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående 

Uddannelser samt Kulturministeriet). 
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Mål: 

DEFF Programgruppe B initierede projekter skal: 

 Iværksætte eksperimenter, som kan føre til innovation (forstået som udvikling, der skaber øget 

værdi i praksis) af både biblioteksvirksomhed og uddannelse i Danmark.  

 

 Skabe dokumenteret værdi til uddannelser ved Social- og Sundhedsuddannelser, 

Erhvervsakademier, Voksenuddannelsescentre (VUC), Gymnasieuddannelser, herunder HHX, HTX, 

STX og HF til professionsuddannelser ved University Colleges og universiteter. 

 

 Skabe strategiske alliancer og netværk mellem biblioteks-, uddannelsesinstitutioner og ministerier i 

Danmark. 

 

 Bygge på brugercentrerede principper (fortolke iagttagelse af og input fra brugere). 

 

 Arbejde i spændet mellem det fysiske og virtuelle biblioteks- og læringsmiljø. 

 

 Inddrage allerede udviklet national og international viden indenfor projektets område. 

 

 Skabe bæredygtige resultater (er økonomisk forsvarlige, har faglig tyngde samt blivende effekt og 

kan deles bredt i biblioteks- og uddannelsesmiljøer). 

 

Sammensætning: 

Tonie Asp, Informationsspecialist, Roskilde Universitetsbibliotek, tonie@ruc.dk  

Mette Bechmann, Bibliotekar, CBS Bibliotek, mb.lib@cbs.dk 

Kira Stine Hansen, Førstebibliotekar, Det Kongelige Bibliotek / KUBIS, Det Natur- og Sundhedsfaglige 

Fakultetsbibliotek, ksha@kb.dk  

Thomas Vibjerg Hansen, Udviklingskonsulent, Aalborg Universitetsbibliotek, tvh@aub.aau.dk 

Thomas Kaarsted, Formidlings- og Kommunikationschef, Syddansk Universitetsbibliotek, thk@bib.sdu.dk  

Marianne Pedersen, Ledende bibliotekar, VIA University College Bibliotekerne, Campus Holstebro, 

mp@viauc.dk  

Thomas Skov Jensen, Bibliotekar og Informationskonsulent, DTIC, tsko@dtic.dtu.dk 

Jane Rasmussen, Bibliotekar, Statsbiblioteket, jar@statsbiblioteket.dk 

mailto:tonie@ruc.dk
mailto:mb.lib@cbs.dk
mailto:ksha@kb.dk
mailto:tvh@aub.aau.dk
mailto:thk@bib.sdu.dk
mailto:mp@viauc.dk
mailto:tsko@dtic.dtu.dk
mailto:jar@statsbiblioteket.dk
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Heidi Jørgensen, Bibliotekar, University College Sjælland, Biblioteket, hjo@ucsj.dk (formand for 

licensgruppen for Uddannelsesbiblioteker (LUB)  

Anne Sandfær, Specialkonsulent, DEFF, annesa@bibliotekogmedier.dk (programgruppe assistent) 

Karen Harbo, ASB Bibliotek, Udviklingskonsulent ASB Bibliotek, Business and Social Sciences, Aarhus 

Universitet, har@asb.dk (formand) 

 

Sammenhæng med DEFF strategien: 

”DEFFs strategi 2011-2016 tager udgangspunkt i at sikre og udnytte mulighederne for, at Danmarks kommende 

arbejdsstyrke skal arbejde innovativt med de services og den forskningsbaserede viden, som DEFF bibliotekerne stiller 

til rådighed. Ambitionen er at bidrage til Regeringens Vækstforums mål om, at ”fastholde vores position som et af 

verdens rigeste lande med et udbygget velfærdssamfund” og ”sikre en veluddannet arbejdsstyrke og en høj 

beskæftigelse, der opfylder behovene i fremtidens samfund”. Det er baggrunden for missionen, visionen og 

hovedindsatsområderne”. 

”DEFFs målgruppe er unge under uddannelse, forskere, og undervisere samt medarbejdere i private virksomheder 

og offentlige institutioner. Indsatsen vil fokusere på: 

A: Adgang til viden for alle via en optimal infrastruktur 

B: Kompetencer og tjenester til støtte for undervisning, læring og udvikling 

C: Kompetencer og tjenester til støtte for forskning og udvikling 

D: Kompetencer og tjenester til støtte for innovation og erhvervsfremme”. 

DEFF strategien 2011-2016. Biblioteker som katalysator for udviklingen af Danmark som innovativt samfund. 

DEFF strategi 2011-2016 har som ambition at understøtte innovation som løftestang for vækst og velfærd i 

Danmark. DEFF skal bidrage og føre værdi til denne proces ved at arbejde på ovennævnte fire områder. 

DEFF Programgruppe B’s indsats skal målrettes styrkelse af uddannelse, som en vækstfremmer, i Danmark 

(se specielt fremhævet i ovenstående). 

 

Indsatsområder og målsætninger 

 

Indsatsområde 1: Uddannelsesbibliotekers integration i læringsmiljøerne (er centralt, omfattende og bør 

rumme mange projekter). 

Kategorier fra DEFF strategien: (Effektivitet), (Open Access), (Styrkelse af informationskompetence), 

(Styrkelse af undervisning), (Funktioner til understøttelse af videndeling). 

Samarbejde til DEFF Programgrupperne A, C og D 

mailto:hjo@ucsj.dk
mailto:annesa@bibliotekogmedier.dk
mailto:har@asb.dk
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Hvorfor integration – hvad kan biblioteker tilbyde læringsmiljøet? 

Perspektivet er valgt ud fra synspunktet, at uddannelsesbiblioteker (i den brede forstand som Gruppe B 

arbejder med – se under formål) skal kunne skabe værdi til læringsmiljøer ved at udvikle kompetencer og 

tjenester til understøttelse af den vidensproces, som uddannelse er. Hvis ikke bibliotekerne formår dette, 

vil der fra set fra læringsmiljøernes side ikke være et incitament til integreret samarbejde.  

Hvad kan bibliotekerne tilbyde læringsmiljøerne? Hvilke varer er der på hylderne udover bibliotekernes 

vitale adgang til informationsressourcer, licensbelagte og Open Access? 

 Undervise og rådgive i tilegnelse af viden – fra information over læring til viden (styrkelse af 

studerendes informationskompetence). Biblioteket som medudvikler af undervisning. 

 Styrke kompetenceudvikling af ovenstående i uddannelsesmiljøer som ikke selv rummer biblioteker 

 Facilitere andre opgaver (kommunikation og videndeling) i uddannelsesinstitutioner og mellem 

brugere. 

I denne kontekst har biblioteksansatte mange (og nye?) roller som: Informationsspecialist, 

læringskonsulent, dialogpartner, facilitator, proceskonsulent og vidensformidler. 

Bibliotekers samspil med læringsmiljøer forudsætter en indbyrdes faglig forståelse, nemlig at biblioteker 

har indsigt i den respektive faglighed. Ligesom at det faglige miljø skal gøre sig overvejelser om, hvordan 

bibliotekets informationsfaglighed kan bidrage væsentligt til 1) udvikling af fagets undervisning og læring, 

til 2) styrkelse af elevers og studerendes studiekompetence på et givent studieniveau og til 3) at bringe 

evne til videntilegnelse videre ikke alene fra et studieniveau til et andet, men også til det erhvervsaktive liv, 

som venter ved afsluttet uddannelse.  

Bibliotekers bidrag til læring, nemlig adgang til viden og styrkelse af studerendes informationskompetence 

er betydningsfuldt. Dette er ikke ny viden, men noget som biblioteker i mange år har arbejdet sammen med 

uddannelser om. Af bibliotekernes praksis fremgår gode eksempler på, at der i uddannelserne findes 

forståelse for, at refleksion i forbindelse med søgning, vurdering og behandling af information i læring og 

konstruktion af viden er væsentlige kompetencer, når den studerende skal tilegne sig et fag. Der kan være 

tale om, at bibliotekerne i kontekst af et undervisningsforløb anlægger et kildeorienteret fokus, hvor 

navigation i og kendskab til informationsressourcernes funktionalitet er centrale emner. Eller anlægger et 

metodeorienteret fokus, hvor forståelse for bevidsthed om dokumentation af egen metode i forbindelse 

med akademiske arbejdsformer, herunder behandlingen af information i forbindelse med udarbejdelse af 

skriftlige opgaver i uddannelsen, står i centrum. 

Litteraturen giver gode eksempler på, at biblioteks- og informationsvidenskaben har diskuteret dette emne 

lige siden American Library Association i 1989 lancerede den første definition af informationskompetence, 

som koblede biblioteksvirksomhed til uddannelse, nemlig en række evner hos den enkelte til at ” recognize 

when information is needed and have the ability to locate, evaluate and use effectively the needed 

information”. Denne definitionen er taget videre, fortolket og omformuleret, særligt af biblioteks- og 

informationsvidenskabelige miljøer, og der er udviklet alternative modeller, som beskriver samarbejdet 

mellem biblioteker og uddannelse. Alle har de inspireret biblioteksverdenen, sjældnere 

uddannelsesverdenen.  
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Er informationskompetence en bro eller barriere mellem bibliotek og uddannelse? Et middel til læring eller 

et mål i sig selv? Hvorvidt det ene eller det andet er tilfældet, afhænger af, hvordan begrebet lanceres og 

praktiseres.  

Den informationsteknologiske udvikling banker på og har skabt nye medietyper (mobil teknologi) og 

anderledes kommunikationsplatforme (sociale medier). Disse har skabt grobund for hurtig og dynamisk 

kommunikation og anvendes bredt. Begrebet informationskompetence udfordres også fra denne kant, da 

omgang med information i høj grad involverer brugen af disse medietyper og platforme. Udtryk som digital 

dannelse lister sig ind i diskussionen, ligesom der, både generelt men specielt i forbindelse med unges brug 

af information, tales om ikke én men flere informationskompetencer. Endelig er udtrykket 

”metakompetence” lanceret, igen som en mangfoldighed af kompetencer, som en nødvendighed for at 

kunne omgås information i et videnstungt samfund. 

Ét er det lokale faglige samarbejde mellem bibliotek og læringsmiljø, hvor biblioteker i mange tilfælde viser 

deres værd, et andet er den strategisk uddannelsespolitiske forståelse for, hvilken værdi biblioteker kan 

tilføre uddannelse generelt. Her lader den indbyrdes forståelse fortsat meget tilbage at ønske. Biblioteker 

står stadig på sidelinjen af læringsmiljøet – er ikke aktive medspillere, men deltager ved lejlighed. DEFF 

Programgruppe B opfordrer til udviklingsprojektaktiviteter på dette område – bibliotekerne skal på banen, 

ambitionerne og talenterne findes! 

På baggrund af denne udvikling på området – og af de mange positive integrationstendenser mellem 

uddannelsesbiblioteker og læringsmiljøer lægger Indsatsområde 1: Uddannelsesbibliotekers integration 

med læringsmiljøer op til aktion på to niveauer, vel vidende at de er dybt forbundne, men som her, for 

overskuelighedens skyld, deles op: 

 Et strategisk niveau (top-down), hvor der søges fagligt og uddannelsespolitisk samarbejde med 

ledende niveauer i uddannelsesinstitutioner, ledere af studieunderstøttende aktiviteter 

(pædagogiske enheder, it-afdelinger, karrierecentre), studieledere og dekaner for uddannelse, 

tværgående uddannelsesfora og initiativer til understøttelse af uddannelse (f.eks. Danmarks 

Universitetspædagogiske Netværk) samt til relevante ministerielle parter. 

 

 Et praktisk niveau (bottom-up), hvor eksperimenter om samarbejde mellem bibliotek og 

læringsmiljø udføres i (og imellem) konkret biblioteks- og uddannelsespraksis.  

 

Succeskriterier, effekt og resultater:  

Projekter indenfor denne ramme skal føre til at uddannelsesbiblioteker anses for at være seriøs 

læringspartner til og medudvikler af uddannelse i Danmark.  

Projekter indenfor denne ramme skal have som synligt resultat, at uddannelsesbiblioteker integreres i de 

danske læringsmiljøer. 

I øvrigt under henhold til DEFF Programgruppe B’s overordnede formål og mål! 

Projektideer til inspiration: 
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 Etablere partnerskaber og ambassadørnetværk i det uddannelsesfaglige og -politiske system om 

bibliotekers kobling til læringsmiljøer (Higher Education Academy-konceptet). 

 

 Koble til national tænkning om informationskompetencer (Danskernes Digitale Bibliotek). 

 

 At styrke ”Open access” på alle niveauer for at give udvidet adgang til viden. Særligt er 

dansksproget interessant for de korte, videregående uddannelser samt professions- og 

seminarieuddannelser  

 

 Biblioteker som medudvikler af undervisning, lokalt og nationalt. 

 

 Ph.d. projekt følger processen fra elev til studerende (fra folkeskolen til korte, mellemlange og 

videregående uddannelse). Hvordan udvikler informationskompetencer sig i dette spænd? 

 Informationskompetence som læringsmål i Uddannelsesbekendtgørelser, Studieordninger og 

Fagbeskrivelser 

 

 Informationskompetence START KIT til gymnasieelever, herunder eksperimenter som inddrager ny 

teknologi, f.eks. gamification, persuasive design eller sociale medier. 

 

 

Indsatsområde 2: Udvikling af kommunikation og markedsføring af bibliotekers service og ressourcer – 

herunder brugerindsigt / forståelse af brugernes behov 

Kategorier fra DEFF strategien: (Effektivitet) (Funktioner til understøttelse af videndeling) 

Samarbejde til DEFF Programgrupperne A, C og D 

Hvorfor udvikling af kommunikation og markedsføring af bibliotekers service og ressourcer? 

Perspektivet er valgt ud fra synspunktet, at forsknings- og uddannelsesbiblioteker langt fra altid formår at 

brænde igennem med services. Brugerundersøgelser viser i mange tilfælde, at brugerne efterspørger 

services som biblioteket allerede tilbyder. Hvilket bør give anledning til eftertanke i 

biblioteksinstitutionerne, som anvender mange økonomiske ressourcer på løbende indkøb af dyre 

informationsressourcer (herunder DEFF licenser) samt udvikling af nye servicetiltag (herunder 

læringsunderstøttelse).  Ligesom der arbejdes målrettet med formidling af samme. De mange kræfter til 

trods, mangler der gennemslagskraft. Tilsvarende kunne de fysiske biblioteksrum udvides til at omfatte 

andet end isoleret stille- og gruppelæsning og derved udgøre et mere levende læringsrum.  F.eks. 

introduktion af it-baserede læringsværktøjer, samarbejde til karrierecentre, studievejledning, 

studenterorganisationer, eller studenterpræst. Ved at trække på brugerne (de studerende) som ressource 

og lukke andre interessenter ind, kunne det udfordre bibliotekets egen kommunikation med brugerne. 

Biblioteker opleves af mange brugere, i Programgruppe B’s tilfælde studerende og undervisere, mere som 

et passivt tilbud, der folder sig ud, hvis man opsøger eller tilfældigt bliver gjort opmærksom på det, end 

som en proaktiv partner og medspiller i studiet. 
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Biblioteksansattes virksomhed er, trods proklamationen af biblioteksmurenes fald med internettets 

gennembrud op i 90’erne, stadig tæt knyttet til biblioteksrummet – det fysiske såvel som det virtuelle. De 

studerende skal oftest opsøge bibliotekernes services i disse rammer, for at få glæde af dem. Det modsatte 

gør sig sjældnere gældende, nemlig at bibliotekerne opsøger de studerende, hvor de er, med tilbud om 

relevante services skabt af bibliotekerne. Uddannelsesmiljøerne er fyldt med unge mennesker, som er dybt 

optaget af egen faglighed, samtidig med, at de lever deres studenterliv, ligesom de, i fagligt og personligt 

henseende, ubesværet veksler mellem brugen af de mange nye typer af medier og platforme og skal nås ad 

flere kanaler. Selv om biblioteker i dag kommunikerer ad flere kanaler, er der er dog oftest tale om en-vejs 

kommunikation, hvor det ikke er til at vide, om kommunikationen gør en forskel for brugerne. Der kunne 

spørges til, dels om biblioteker kommunikerer ad de rigtige kanaler dels om biblioteker nødvendigvis skal 

gøre brug af alle tilgængelige kanaler i sin kommunikation med brugerne?  

DEFF Programgruppe B opfordrer til, at der snarere foretages strategisk funderede valg af en række 

kommunikationskanaler, hvor der så kan sættes fokuseret ind. F.eks. sikre kommunikation ad de kanaler, 

som de respektive brugere dagligt betjener sig af, og med den information, som er vigtig lige nu.  

DEFF Programgruppe B opfordrer desuden til, at bibliotekerne i deres markedsføring skal eksperimentere 

med alternative kommunikationsformer til de trykte medier, anvende eksempelvis persuasive design, 

gamification og udvikle mobile services, der har til formål at guide brugerne og belønne brugeradfærd 

(derigennem udvikles også brugernes informationskompetencer). 

Der foreligger gennem de senere år en række målrettede undersøgelser af danske bibliotekers brugere. 

DEFF projektet Brugerkaravanen (som selv var en undersøgelse) afdækkede inden projektstart de mest 

betydelige. Alle dokumenterer de bibliotekers besvær med at sætte sig i brugernes sted. Brugerkaravanen 

stillede, inspireret af antropologien, en række kvalitative metoder til rådighed, som biblioteksansatte kunne 

anvende til ”hverdagens brugerundersøgelser”. Brugerindsigt er en vigtig forudsætning for en branches 

succesfulde kommunikation med sine brugere – og et vigtigt afsæt for med succes at kunne markedsføre 

sine services. DEFF Programgruppe B opfordrer til, at udvikling i biblioteker baseres på brugerindsigt. 

 

Succeskriterier, effekt og resultater:  

Projekter indenfor denne ramme skal afdække nye effektfulde måder at kommunikere biblioteksservices 

på, nye veje at kommunikere biblioteksservices ad og nye medier at kommunikere biblioteksservices 

igennem.   

Projekter indenfor denne ramme skal resultere i en mærkbart større træk på uddannelsesbibliotekers 

services. 

I øvrigt under henhold til DEFF Programgruppe B’s overordnede formål og mål! 

 

Projektideer til inspiration: 

 Markedsføring af bibliotekets services i det virtuelle læringsrum. 
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 Konceptudvikling af markedsføring placeret på leverandørsiden af de eksempelvis mange DEFF 
licenser.  
 

 Studerende som ressource i bibliotekers markedsføring. 

 

 Giv brugerne ordet i det fysiske og virtuelle bibliotekslæringsrum.  

 

 Udvidelse af det fysiske bibliotekslæringsrums funktioner, herunder introduktion af 

læringsværktøjer og luk samarbejdspartnere ind. 

 

 Proaktiv videndeling af bibliotekers markedsføring. 

 

Indsatsområde 3: Nye kompetencer – flytte kompetenceperspektivet 

Kategorier fra DEFF strategien: (Effektivitet) (Styrkelse af undervisning)(Funktioner til understøttelse af 

videndeling). 

Samarbejde til DEFF Programgrupperne A, C og D 

Hvorfor nye kompetencer i bibliotekerne? 

Perspektivet er valgt, da de mange nye ambitioner for bibliotekers virksomhed, herunder DEFF’s nye 

ambitiøse strategi i forbindelse med de fire Programområder A-D, forudsætter en afklaring af hvilke 

kompetencer, der behøves fremadrettet i biblioteksinstitutionerne. Bibliotekerne skal effektivt og på 

meningsfuld vis løse opgaver og udbyde services, som er relevante for deres individuelle og institutionelle 

brugere, studenten og uddannelsesinstitutionen. Der er i denne sammenhæng ikke så meget tale om, 

hvorvidt en særlig uddannelsesbaggrund er egnet til at løfte opgaverne. Snarere er det DEFF 

Programgruppe B’s synspunkt, at nøgterne undersøgelser vil kunne afdække, hvilke kompetencer der skal 

til for at uddannelsesbiblioteker kan løfte opgaveporteføljen på en måde, så de faglige ambitioner om 

tidsvarende service og økonomisk forsvarlighed indfries. 

Bliver der i bibliotekerne arbejdet målrettet med, hvordan de erhvervede kompetencer skal omsættes, når 

hverdagen melder sig efter endt uddannelse? Kunne der, inden uddannelse påbegynde, arbejdes målrettet 

med at koble den relevante uddannelse til institutionens eller det pågældende funktionsområdes 

udviklingsstrategi (i DEFF Programgruppe B sammenhæng til undervisning eller kommunikation og 

markedsføring)? Kunne dette øge den pågældende medarbejders engagement under uddannelse? Og 

kunne en målrettet indsats efter endt uddannelse med hensyn til implementering af de erhvervede 

kompetencer øge udbyttet for både bibliotek og medarbejder? 

Hvilke kompetencer skal udvikles? 

Det traditionelle syn på uddannelsesbiblioteksansattes rolle som generalister, der primært understøtter 

studerendes informationssøgning uden at forholde sig fagligt forpligtende til ressourcernes indhold samt til 

den kontekst, de skal indgå i, lever stadig. Hvis informationssystemerne, indeholdende de mange faglige 

informationsressourcer skal have relevans for brugerne, må brugen af disse ressourcer i højere grad 
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implementeres i de lokale undervisningskontekster og læringsmiljøer. Dette vil grundlæggende være et nyt 

syn på den traditionelle rolle. Til at anlægge et sådant kunne med fordel hentes viden, know-how og 

inspiration til udvikling i andre professioner og brancher, som arbejder med nødvendig forandring gennem 

kompetenceudvikling. Bliver der her taget redskaber i brug som biblioteksvirksomhed kan lade sig inspirere 

af og bruge som afsæt til at tænke nyt om grundlæggende ændringer af traditionelle 

kompetenceperspektiver? Indgåelse af partnerskaber med bibliotekets brugere, studerende, undervisere, 

uddannelse kunne ligeledes åbne for nye perspektiver i udvikling dels af konkrete biblioteksservices dels af 

kompetencer i biblioteket. 

Specielt i DEFF Programgruppe B regi er et andet væsentligt aspekt i udvikling af kompetencer at sikre en 

løbende evaluering af den undervisning, informationsvejledning og læringsunderstøttende 

biblioteksvirksomhed, som finder sted. Der investeres mange ressourcer i de nævnte services, men står 

investeringen mål med udbyttet? Programgruppe B opfordrer til projektaktivitet, som eksperimenterer 

med brugen af metoder, som kan afdække, hvad der fungerer godt og hvad der er svært samt til, udenfor 

egen branche, at søge inspiration, som kan bidrage positivt til udvikling af den eksisterende 

undervisningsvirksomhed.  

 

Succeskriterier, effekt og resultater:  

Projekter indenfor denne ramme skal eksperimentere dels med enkle og håndterbare evalueringsværktøjer 

målrettet bibliotekernes undervisningsvirksomhed dels med analyseværktøjer som kan vise os, hvor 

præcist vi skal sætte ind i forhold til kompetenceudvikling. I hvilken retning skal f.eks. bibliotekets 

undervisere videreuddanne sig? 

I øvrigt under henhold til DEFF Programgruppe B’s overordnede formål og mål! 

 

Projektideer til inspiration: 

 Projekter målrettet bibliotekers uddannelsessatsninger, kobling til strategi samt implementering af 

nyerhvervede kompetencer. 

 

 Indgåelse af partnerskaber med bibliotekets brugere til udvikling af bibliotekers services og 

kompetencer. 

 

 Netværk i praksis. Hvad siger netværksteorien om betydningen af netværk mellem brancher i 

forhold til kompetenceudvikling? 

 

 Udvikling af kompetencer og tjenester gennem eksperimenterende udviklingsworkshops. 

 

 Proaktiv videndeling af bibliotekers kompetenceudviklingstiltag. 
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 Udvikling af digitale evalueringsværktøjer, der både tager højde for kvantitative og kvalitative 

evalueringsforløb. Fokusering af de vurderingsparametre som biblioteksundervisning tilfører 

undervisnings- og forskningsmiljøerne. 

 

Kommunikation og bæredygtighed 

Programgruppe B repræsenterer en bred vifte af uddannelsesmiljøer (se under formål), som skal nås 

gennem det netværk som gruppens personer repræsenterer samt et særligt netværk for Social- og 

Sundhedsuddannelser, Erhvervsakademier, Voksenuddannelsescentre (VUC). 

Programgruppe B ønsker at kommunikere med de biblioteks- og uddannelsesmiljøer, som danner grobund 

for projektaktivitet, gennem åbne kald for projekter.  

Det er indeholdt i programgruppe B’s formål og mål, at de af gruppen initierede projekter skal skabe 

bæredygtige resultater (har blivende effekt og kan deles bredt i biblioteks- og uddannelsesmiljøer). 

Kommunikationsformen kan variere, såvel som de medier der kommunikeres igennem. Vigtigst er det, at 

budskabet om projektaktivitet samt projektresultater meldes ud i de relevante biblioteks- og 

uddannelsesfora, således at de inspirerer andre til at omsætte og tage udvikling videre. 

Programgruppe B ønsker at følge de iværksatte projekter, både under men også efter projektafvikling. 

 

Økonomi 

For, på en tilfredsstillende måde, at kunne iværksætte udviklingsaktivitet indenfor de tre ovenfor beskrevne 

indsatsområder anbefaler programgruppe B, at der afsættes en samlet ramme på 2 mio. kr. i henholdsvis 

2012 og 2013. 

Det er afgørende, at der i både 2012 og 2013 iværksættes en væsentlig projektaktivitet indenfor 

indsatsområde 1, hvorfor det skønnes, at der til dette område i 2012 afsættes 1.4 mio. kr. og 300.000 kr. til 

henholdsvis område 2 og 3. I 2013 skønnes der afsat 1.2 mio. kr. til indsatsområde 1, 300.000 kr. til område 

2 og 500.000 kr. til område 3. Fordelingen i 2013 beror på, at der forventes opsamlet erfaringer og viden i 

løbet af 2012 fra de projekter, der afvikles, til at specificere kompetencetiltag i 2013. 

Fordelingen er vejledende (og vil blive forsøgt overholdt, men det kræver at der kommer relevante og 

kvalitetsgodkendte projekter indenfor de respektive områder – ellers kan fordelingen blive ændret). 


