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1. Faglig satsning: 

 

Styrkelse af de studerendes informationskompetence, 
kendskab til og håndtering af kilder til information  

 

Kompetenceudvikling af bibliotekets undervisere i 
forhold til denne opgave – hvordan gør vi det 
ovenstående bedst 
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2. Strategisk samarbejde: 

 

Kontakt og samarbejde med uddannelserne på alle 
niveauer – fagundervisere, fagledere, studieledere 
OG dekanen for undervisning  

 

Budskab:  

 

Biblioteket kan værdiforøge uddannelserne ved ASB 
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Retning og initiativ i forhold til ASB’s strategi 
2006-09 

 

”De overordnede mål for uddannelsesområdet er at skabe 
vækst, fornyelse og integreret internationalisering, at 
lægge vægt på læring i og kvalitetssikring af 
uddannelserne samt at sikre beskæftigelsesegnetheden 
og imødekomme aftagernes behov og krav til vores 
kandidater. Vi udbyder dermed uddannelser, der giver 
dimittenderne mulighed for personlig udvikling samt 
mulighed for at opbygge evnen til at vedligeholde en bred 
og avanceret viden og derved at skabe sig en karriere på 
arbejdsmarkedet” /(ASB strategi 2006-09 p.4) 
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Litteraturen som inspiration: 

 

Teori og refleksion omsat i praksis driver udvikling  
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Universiteter har  

 

•skullet udvikle sig fra at være for de få, eliten, til at 
være for de mange  

 

•skullet tilpasse sig en omverden som er under 
omstilling fra industri- over informations- til et 
videnssamfund – et samfund hvor viden er værdi.  

 

Til dette skal de studerende uddannes til at virke! 
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ASB bibliotek  

 

har skullet bevæget sig fra – både i fysisk og mental 
forstand – at være ”en organisation i organisationen” 
til at relatere sig tæt til sin organisatoriske kontekst, 
nemlig universitetet. 

 

Dette for at give mening for brugerne! 
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Jeg (og andre bibliotekarer ved ASB bibliotek) har 

 

skullet bevæge os fra alene at udfylde en plads 
internt i biblioteksorganisationen til i langt højere 
grad også at relatere til universitetets faglige agenda 
og vidensprocesser. 
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Bibliotekarfaget som relationsprofession! 
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Forskningsmiljøer (herunder forskningsbaserede 
læringsmiljøer) stiller krav til biblioteker som fordrer: 

 

•Biblioteksvirke, -udvikling og -drift som bygger på 
forskningsbaseret viden 

 

•Samarbejde med forskere ved Danmarks 
Biblioteksskole eller/og andre faglige miljøer 

 

•Informationsvidenskaben og videnssociologien 
omsat til praksis  
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Forskningsmiljøer stiller krav til biblioteker som 
fordrer: 

 

•Kompetenceudvikling af medarbejdere 

 

Aktiv deltagelse i projekter  

Efteruddannelse 

Udviklingsbaseret organisation 

 

•Medarbejdere med nye kvalifikationer 
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Biblioteker og biblioteksfunktioner må 

 

•selv være vidensbaserede for at kunne forholde sig 
kvalificeret til sine respektive vidensbaserede 
kontekster 

 

Som sådan kan biblioteker tilbyde reel værdiforøgelse 
af de faglige omgivelser 
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Skal biblioteket være en del af det 
læringsunderstøttende lag / læringsmiljøet på 
universitetet / uddannelsesinstitutionen kræver det 
kompetent forholden til 

 

•pædagogisk fremstilling 

•læringsbegreber og læringsteori  

•respektive faglige domæner 
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Den konstruktivistiske læringsopfattelse 

 

Information som del videnkonstruktion 

 

Personligt knowledge management – fra information 
til viden via læring 
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I ASB biblioteks udviklingsinitiativ ”Bibliotek og 
læring” har det været vigtigt eksplicit at arbejde med 
bestemmelser af en række begreber  

 

•Om læring 

•Om informationskompetence 

•Om personligt knowledge management 

•Om at styrke brugernes informationskompetence 
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Om læring 

 

”…. For det første samspilsprocessen mellem individet 
og det omgivelser ……. For det andet den indre 
psykiske tilegnelses- og forarbejdsningsproces ” 

Illeris (2000) 
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Om informationskompetence 

 

Metoder til  

at kunne identificere (søge/finde), udvælge 
(evaluere), strukturere (anvende/analysere), formidle 
(kommunikere),  

 

med andre ord  

 

at skabe mening/lære af information når viden 
konstrueres 
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Om personligt knowledge management 

 

”Personligt knowledge management udtrykker den 
opfattelse at individet under vidensamfundets krav 
behøver at være reflekterende omkring sin 
læreproces, og personligt knowledge management 
foreslår derfor en række teknikker, der kan anvendes 
til støtte for denne læreproces.” 
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Om at styrke brugernes informationskompetence 

 

”Analysen viser fire tilbagevendende måder at forstå 
ekspertisen på: en kildeorienteret, en 
adfærdsorienteret, en procesorienteret og en 
kommunikativt orienteret. De fire forståelser kan ses 
som forskellige diskurser om bibliotekarens 
pædagogiske ekspertise.” 

(Sundin i: Schreiber og Elbeshausen (2006) 

 



Fra biblioteksorientering over informations-
kompetence til personligt knowledge 
management 

 

På baggrund af disse bestemmelser søger ASB 
bibliotek gennem forskellige former for undervisning 
med at styrke brugernes informationskompetence 

 - i et samarbejde med læringsmiljøet. 

 

Det har været forløsende i denne proces ikke alene at 
skulle tale om information, men også om læring og 
(ikke mindst) viden! 
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Fra biblioteksorientering over informations-
kompetence til personligt knowledge management  

 

 

- en ny kompetenceprofil for bibliotekarer! 
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Universitets- og uddannelsesbiblioteker i 
vidensamfundet 

 

•Biblioteker har viden om 1)informationsressourcer 

og viden om 2) håndtering af information under 
videnkonstruktion  / i videnprocesser 

 

•Biblioteker kan bidrage til værdiforøgelse af 
uddannelse og forskning  

 

•Biblioteker spiller en vigtig rolle i 
uddannelsesinstitutionernes videnstrategi 
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