
Afrapportering fra konferencen 
"Er informationskompetence en livsstil?"

søndag den 12. august 12



Det var titlen på konferencen afholdt den 10-11. maj på Hotel Nyborg Strand, hvor vi vil 
arbejde med en helhedsorienteret indgangsvinkel på informationskompetencebegrebet for at 
øge kendskabet til informationskompetencetiltag på tværs af uddannelsesniveauer og -
sektorer. På konferencen kombinerede vi både inspirationsoplæg fra ind-og udland med fem 
korte oplæg fra den virkelige verden, der kunne bruges i den efterfølgende workshop. 

I afrapporteringen har vi samlet nogle af pointerne fra oplæggene og givet et lille udpluk fra 
workshoppen. Konferencen blev afsluttet med en konkurrence, og sidst i rapporten er vinderens 
gode svar. 

Fra arrangementsgruppen skal lyde et stort tak til alle oplægsholdere for inspirerende og 
spændende oplæg. Også en tak til alle deltagerne for aktivt at have gjort det til to 
spændende dage. Særlig tak deltagerne fra Norge og Sverige som medbragte skandinaviske 
perspektiver til vores diskussioner. 

Formand for DF Forum for brugeruddannelse
Jesper Mørch
Espergærde d. 3. juli 2012. Konferencen er støttet af: ”Tilskud og støtte til 

internationale bibliotekskonferencer i Danmark”/ 
Styrelsen for Bibliotek og Medier

Er informationskompetence en livsstil? 
Og er det en livsstil, som kun bibliotekarer 
dyrker?
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Konferencen ”Er informationskompetence en livsstil?” havde i alt 102 deltagere fra Danmark, 
Norge og Sverige. Konferencens oplægsholderne kom fra Danmark, Norge, England, Wales og 
USA.

Konferencen har bl.a. været annonceret i tidsskriftet for Danmarks 
Forksningsbiblioteksforening, Revy og på websiderne: 

http://centralbibliotek.dk/konference/informationskompetence-en-livsstil 

http://dfdf.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=308:er-informationskompetence-
en-livsstil&catid=30:arkiverede-arrangementer&Itemid=52 

Desuden har alle folkebiblioteker fået tilsendt en invitation til konferencen pr mail.

Annocering og deltagelse
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Program første dag
10.00 - 10.20   Velkomst v. Jesper Mørch

10.20 - 11.20   Keynote 1: Mads Hermansen, Konsulent, Professor, Dr. Pæd., Nordic School of Public Health, Göteborg. 
                         Frustrationsrobustheds-kompetence: om det kontinuerlige krav i senmoderniteten om                 
omstilling til nye måder, veje og. medier!

11.20 - 11.30   Kaffe

11.30 - 12.30   Keynote 2: Dr. Andrew Eynon, Library & Learning Technology Manager, Coleg Llandrillo: 
                         Improving digital literacy and information literacy: the Welsh experience.

12.30 - 13.30   Frokost 

13.30 - 15.15   Oplæg fra ”den virkelige verden”

     1. Folkeskole: Malene Erkmann, Pædagogisk it-konsulent, http://www.4ben.dk

     2. Gymnasie: Merete Bloch Stein, Studiecenterleder Espergærde Gymnasium & HF 

     3. Mellemlange uddannelser: studiekoordinator, lektor og underviser Mette Bønløkke og lektor, cand. Cur Else 
         Kobow, Via University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

     4. Universiteter: Christina Vega Pedersen, stud. Antho.

     5. Ph.D. undervisning: Eystein Gullbekk, Leder for forsknings- og undervisningsstøtte, Universitetsbiblioteket i 
         Oslo og Gudrun Hansen, Funktionsleder, Aalborg Universitetsbibliotek.

    Med efterfølgende diskussion i plenum

15.15 - 16.45 Workshop inkl. kaffe.

16.45 - 17.00 Opsamling kort i plenum.

18.30 - 20.30 Middag
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Program anden dag
09.00 - 09.15 Opsamling på 1. dag v. Mette Bechmann

09.15 - 10.15  Keynote 3: Andrew Whitworth, Programme Director, MEd: ICT in Education, School of Education, 
University of Manchester
                       "Redefining Information Literacy: from 'study skills' to 'community informatics' (and how to 
get there...)"                                    

10.15 - 10.30  Kaffe

10.30 - 11.00  Diskussion

11.15 - 12.15  Keynote 4: Taylor Bayless, YOUmedia Program Manager, Chicago Public Library: YOUmedia - A Digital 
Playground

12.15 - 12.30  Afslutning v. Jesper Mørch 

12.30 - 13.30  Frokost og cookie to go.
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Mads Hermansen
= Frustrationsrobusthedskompetence
- Hjælpe nogen til at kunne selv; overgang fra at vise til at 

give slip. 
Afgive magten til de studerende.
- Voksen i psykologisk forstand: 
Kunne rumme andres afmagt – uden selv at føle afmagt.
- Et professionskrav – også for undervisere.
- Selvdannelsesproces: bringe udfordringer som de lige 

nødagtigt kan klare.
- Lære stof videre til andre – kræver tilegnelse. Sætter 

læreprocessen i gang.
- ”Associative markvandringer” – når tilhørerne differentierer 

og kobler information.
- Problem at vi ofte går direkte i gang med undervisning. 
Fortæl hvad de skal bruge det til, vis at de kan det:

1) ”Forforståelses-fortykning”. Lad studerende formulere 
forventninger og mål
2) Fordybelse. ”I dag skal vi…” Underviserens mål med 
undervisningen.
3) Feedback (forudsætning for forståelsesfortykning).
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Andrew Eynon: Improving digital literacy and 
information literacy: the Welsh experience 
Eynon præsenterede tre projekter fra Wales om Information 
Literacy (IL): 

•!The Welsh Information Literacy Project

•!PEDL (Peer e-guides and digital literacy project)

•!PADDLE (Personal Actualisation and Development through 
Digital Literacies in Education)

The Welsh Information Literacy Project har til fortmål at 
udbrede forståelsen og udviklingen af information literacy på 
uddannelsr, på arbejdspladser og i det walisiske samfund.

Arbejdsgruppen har lavet en rapport, hvor 8 forskellige 
niveauer af IL kundskaber defineres fra folkeskolen frem til 
forskerniveau. Se model af lærings-og progressionstanken på 
næste side.
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PEDL (Peer e-guides and digital 
literacy project)

- PEDL er et konkret projekt for at 
forbedre studerendes (16 år og op) 
”digital literacy skills”.  Det skal 
implementeres ved brug af eGuides 
og support til de studerende. 
Projektet er støttet af JICS.

PADDLE (Personal Actualisation 
and Development through Digital 
Literacies in Education)

- I det nordlige Wales har fem 
colleges (tilsammen over 70.000 
studerende og 5000 ansatte) gået 
sammen om et projekt, der skal 
udvikle studerende og ansattes 
digitale færdigheder og 
kompetencer. 
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Oplæg fra den 
"virkelige verden"

Forinden havde oplægsholderne fra de 5 uddannelsestrin/-
niveauer fået følgende spørgsmål:

- Hvilke forventninger har du til de studerende, du møder i 
din hverdag med hensyn til informationskompetencer?

- Oplever du, at dine forventninger bliver indfriet – eller 
bliver du overrasket (positivt/negativt)

- Hvilke krav stiller du til dine studerende mht. 
informationskompetence ud fra de forventninger du har 
til dem?

- Hvad ønsker du at give med videre til næste trin?
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Folkeskolen
Malene Erkmann, pædagogisk it-konsulent
- Erkmann blog: http://

erkmann.blogspot.dk/search/label/
informationskompetencer

- Hjemmeside: http://www.4ben.dk
- Arbejder inden for webbaseret 

kommunikation og digital læring, mange 
relevante projekter

- Forskel på fagene om de studerende må 
bruge internettet til eksamen
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Gymnasieelever

Merete Bloch Stein, Studiecenterleder, 
studiecenterleder Espergærde Gymnasium & 
HF
- Ikke et lovkrav om, at der skal være en 

bibliotekar ansat på ungdomsuddannelserne
- Mange besparelser ->  samarbejdsaftaler 

etableres med lokalt folkebibliotek og andre 
aktører

- 2010/11 - spørgeskemaundersøgelse blandt 
1.g og 1. HF om elevernes 
informationskomptencer

- Internettet er den foretrukne kilde – alt 
findes på Google!
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- Eleverne mener selv de har styr på at søge og være 
kildekritisk, men de har ikke særligt kendskab til 
biblioteksfaglige baser

- Espergærde Gymnasium har udarbejdet et kompetencekatalog 
om elevernes kompetencer inden for digitale dannelsese

- DEFF’s projekt – Tænketank for digital dannelse i 
gymnasieskolen: http://projekter.bibliotekogmedier.dk/sites/
default/files/rapport/Invitation-T
%C3%A6nketank_for_digital_dannelse-version-
final-150312_0.pdf
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Mellemlange 
uddannelser

Mette Bønløkke, studiekoordinator, lektor og 
underviser og Else Kobow, lektor, cand. cur Else 
Kobow, Via University College, 
Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
- Eleverne mener selv de har styr på at søge og 

være kildekritisk
- Men det viser sig, at eleverne ikke havde de 

forventede studiekompetencer
- Biblioteket  tilknyttet til opgaver for at give 

støtte til at finde søgeord
- I opgavens metodeafsnit indgår en beskrivelse af 

hvilke søgeord, der er søgt på, og det vægter 
meget, at søgningerne er beskrevet grundigt

søndag den 12. august 12



Ph.d. Undervisning
Gudrun Hansen (Aalborg Universitetsbibliotek) og Eystein 
Gullbekk (Universitetsbiblioteket i Oslo)
- Undervisning af Ph.D´ere og begrebet 

informationskompetence
- fast program (aspekt-analyse, struktureret søgning, 

afsøgning af forskningsområde, forskel i søgemetoder, 
database kendskab..)

- Hvordan?
- Skabe rum for læring (gode trygge rammer)
- udgangspunkt i den enkeltes behov (både omkring 

undervisning & mål)
- Underviserens krav/forventninger

- at DE VIL LÆRE, at de kan se vigtigheden i at kunne 
afsøge et forskningsområde i stedet for blot at “finde 
noget”

- at DE FÅR EN forståelse for, at det er et samspil med 
biblioteket
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- Forskerens udfordringer:
- Øgede udefra kommende krav - 

Prestige, Rankings, Publicering 
(BFI, Impact Factor..), 
finansiering, international 
konkurrence

- faglig prioritering
- fra fysiske til digitale kilder
- “grænser“ udlignes mellem 

formel og uformel videnskabelig 
kommunikation (preprint, Open 
Access, Blogs, 
www.academia.edu o.lign
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- Norsk beslutning: skrevet ind i 
handlingsplan i UiO 2012-2014, at 
“det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket for 
forskerutdanning” skal 
implementeres - og vejledning og 
kursustilbud med vægt på de 
generiske færdigheder vil komme 
til at få stort fokus

- Målet: øget effektivititet og 
bedre output i brug og valg af 
kilder til gavn for den 
videnskabelige kommunikation, 
vejledning og formidling 
(Gullbekk)
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Universitetsstuderende
Christina Vega Pedersen (Københavns Universitet)
- Oplægget tog udgangspunkt i brugerne 

(universitetsstuderende)
- Projekt: “Integration af 

Informationssøgningskompetencer på Det Humanistiske 
Fakultet” [rapport kan rekvireres hos mor@kb.dk]

- Fra Bibliotekslogik til Brugerlogik
- Formålet med projektet: at undersøge, hvilke tilbud 

universitetsbibliotekerne skal stille til skue for de 
studerende
- Det handler om at undersøge, hvad brugeren har 

brug for, at biblioteket bliver - snarere end at 
undersøge, hvad biblioteket er og har været
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- Metode: at studere studie-adfærden 
og spørge bredt ind til, hvordan de 
bruger nuværende tilbud i deres 
studie

- Resultater: informationssøgning er 
tidskrævende, (generel også stor 
usikkerhed om egne færdigheder), 
usikkerhed om, hvad bibliotekaren kan 
hjælpe med, bibliotekarer giver 
sjældent korte svar, og man vil helst 
ikke forstyrre dem i deres arbejde. 
Generelt mere brug af 
institutbiblioteker end 
fakultetsbiblioteker
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- Output: De vil lære om 
informationssøgning når det 
er relevant, de foretrækker 
kendte ansigter, de vil spare 
tid og udfører opgaverne 
lettest

- Videre arbejde: samarbejde 
mellem flere grupper, 
bibliotek/bibliotekar - 
undervisere - forskere, for 
at resultatet opnår en 
helhed

Citat: “Vi skal kende brugerne 
så godt, at vi ved, hvad de har 
brug for, selv når de ikke selv 
ved det eller kan beskrive det”
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Workshoppen

Hvad rummer informationskompetence / -håndtering på de fire 
uddannelsestrin:

•!Folkeskole
•!Gymnasiale uddannelser
•!Videregående uddannelser
•!Forskeruddannelser

Hvilke krav og forventninger er der til de studerendes 
informationskompetencer på de respektive uddannelsestrin?

Er der fælleskompetencer der gælder for alle uddannelsestrin?

Er der nogle kompetencer der ”falder mellem to stole”?

Som diskussionoplæg blev følgende brugt til at at sparke diskussionerne igang. 
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Workshop output
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Workshop statements fra konferencen...
• Der sker kun sjældent en progression i udviklingen af elevers / 

studerendes informationskompetencer fra uddannelsestrin til 
uddannelsestrin.

• Tavlen vaskes ren hos elever / studerende, når de bevæger sig videre til 
næste trin i deres uddannelse.

• Der er noget på spil i overgangene mellem uddannelsestrinene. Bedre 
brobygning kunne være et centralt element i udviklingen af progression i 
informationskompetencer.

Flere deltagere satte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet kunne lade 
sig gøre at beskrive, hvad der kræves på de enkelte uddannelsestrin.

I nogle grupper har man arbejdet med et sæt fælleskompetencer, som så 
steg i kompleksitet og refleksions-niveau.

I andre grupper har man arbejdet med at prøve at sætte navn på konkrete
kompetencer og kendskab til konkrete søgeredskaber, de “kompetence-
trappen”.
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I grupperne blev også nævnt et 
sæt fælles kompetencer

!
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Andrew Whitworth: Redefining Information Literacy 
- from 'study skills' to 'Community informatics'

’Community informatics’:
 - at indgå i fællesskaber hvor man deler 
læringsbehov, informationer og praksis.
 - fælles læringsressourcer i form af 
kolleger, teknologier, eksisterende viden etc.
 - de ’communities’ vi arbejder, lever og 
udvikler os i, påvirker os og omvendt!
For Michael Gurstein handler ’community 
informatics’ om, at vi skal mere end blot 
forbruge informationer inden for de 
eksisterende informationssystemer, der er 
defineret og kontrolleret af andre.
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 - det handler ikke bare om kunnen, færdigheder og 
adgange, men om at bruge medier og informationer 
refleksivt og kritisk.
 - vi skal bruge IKT effektivt (inkl. producere indhold) til 
at forholde os til og reagere på de betydningsfulde og 
vedkommende spørgsmål og krav, der trænger sig på i 
vores hverdag som individer i vores respektive 
’communities’.
Ideelt set bør der være gensidigt forhold mellem 
communities’ uformelle læring og institutionernes / 
organisationernes formelle læring, så de hver især 
dynamisk kan forandre hinandens parametre. Men ofte sker 
det modsatte:
 - erfaringer og uformel læring fra ’communities’ bliver 
ikke inkluderet i institutionernes praksis.
 - uddannelsesinstitutionernes forskning bliver overhørt i 
’communities’.
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Centrale spørgsmål:
 - hvordan påvirker de institutioner og 
informationssystemer vi arbejder i og med vores måde at 
tænke på?
 - arbejder vi på vegne af de institutioner/
informationssystemer vi arbejder i?
 - eller arbejder de på vegne af os?
 - Hvad skal der til for at ’communities’ selv kan nære og 
pleje egne informationsressourcer. Og fostre refleksiv 
praksis i og kritisk tilgang til brugen af 
informationsressourcerne?

“If you don’t process what 
you consume … you get 
obese”:
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Taylor Bayless, You Media Chicago – 
a digital library and space for teens

- Målgruppen er 13-17 årige, der 
kommer ind fra gaden, ofte unge 
der ikke umiddelbart passer ind i 
traditionelt skoleforløb.

- Erfaring: Det virker ikke at fortælle 
de 13-17 årige hvad biblioteket 
mener er godt for dem. I stedet for 
spørger vi, hvad de mener vil være 
godt for dem og hvad de laver når 
de har fri.
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- En undersøgelse på 
biblioteket viser, at de unge 
laver tre ting når de har 
fri: Hanging out, Messing 
around og Geeking out.

- Biblioteket inddeles derfor 
disse tre områder: Hanging 
out, Messing aroung og 
Geeking out.
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- I Geeking out området laves der små og store faglige 
workshops om det der interesserer de unge, f.eks. 
musik, computer design, spil design, grafik, musikvideo, 
radio, teater.

- Tanken er at hvis der blot er en der vil spille klaver 
og der er en voksen der kan undervise, så er det det 
man gør.

- You Media har skabt et særdeles kreativt og 
nytænkende rum med den unge er i fokus – drevet af 
ildsjæle og private midler – hvem der lige kom forbi 
Chicago, for dette er bestemt et besøg værd!

søndag den 12. august 12



Arrangementsgruppen er glad for at kunne udpege Niels Frandsen’s bidrag 
som vinderen af Nyborg-konferencens konkurrence.  Formålet med 
konferencen var at: 

1) deltagerne skulle få en helhedsorienteret tilgang til det at udvikle 
elevers, studerendes, borgeres og forskeres informationskompetencer.
2) deltagerne skulle diskutere om vores brugere opnår en progression af 
informationskompetencer gennem uddannelsessystemet?

Niels Frandsens bidrag beskriver præcist og fremadrettet en central 
erkendelse og udfordring i forhold til konferencens tema og diskussioner. En 
udfordring som vi i hele biblioteksvæsenet målrettet bør arbejde videre 
med:

Konkurrence

søndag den 12. august 12



Niels Frandsen, Bibliotekar ved Ballerup Bibliotek og Borupgaard Gymnasium

Det blev klart, at ”tavlen” vedr. de kompetencer, som elever/studerende 
tilegner sig på de forskellige uddannelsestrin, tilsyneladende vaskes ren hos 
elev/studerende, når denne bevæger sig videre til næste trin i sin 
uddannelse. 
At det synes vanskeligt at tale om progression i udviklingen af 
informationskompetence i løbet af den enkeltes uddannelsesforløb.
Det må siges, at være den centrale udfordring i udformningen og 
implementeringen af undervisning i informationskompetence på de 
forskellige uddannelsesniveauer. 
Her og nu vil jeg sige, at et vigtigt ”step” kunne være at få 
informationskompetence-aspektet skrevet mere eksplicit ind i 
undervisningsplaner og bekendtgørelser. 
På f.eks. gymnasieområdet er vi ladt temmelig meget i stikken – der 
forekommer i undervisningsbekendtgørelsen kun ringe erkendelse af 
relevansen/vigtigheden af dette læringsaspekt.
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Afsluttende bemærkninger:
Konferences deltagere repræsenterede et bredt udsnit af bibliotekssektoren: folkebiblioteker, 
gymnasier, university colleges og universiteter. Det skabte frugtbare diskussioner på 
konferencen, der ikke overraskende viste, at vi godt kan bruge mere viden om, hvad vi går og 
laver i de forskellige sektorer. 

Konferencens officielle sprog var de nordiske sprog. Man kan diskutere om konferencen skulle 
have været ”mere” international, fx ved at lade det officielle konferencesprog være engelsk for 
dermed at tiltrække flere internationale deltagere. Idéen med at holde det officielle sprog til 
de nordiske var at give deltagerne større chance for og lyst til at diskutere med hinanden på 
sprog, som de var trygge ved. De internationale indlæg skulle således fungere som input og 
inspiration for og give perspektiv på deltagernes egne diskussioner. Der blev da også diskuteret 
ivrigt i den workshop, der var en væsentlig del af programmet på konferencens førstedag. Her 
diskuterede biblioteksmedarbejdere på tværs af bibliotekssektorer og landegrænser: ”Hvad 
rummer informationskompetence / -håndtering på forskellige uddannelsestrin?” 

Workshoppen var bl.a. informeret af Andrew Eynon fra Coleg Llandrillo i Wales, der 
præsenterede ”The Welsh Information Literacy Project”, hvor man arbejder systematisk med at 
udvikle informationskompetencer på uddannelser, arbejdspladser og i det walisiske samfund. 
Desuden var deltagerne umiddelbart inden workshoppen blevet præsenteret for fem oplæg, der 
præsenterede hvilke krav der stilles til elevers / studerendes / forskeres 
informationskompetencer på fem forskellige uddannelselsesnivauer. 
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Denne form hvor der veksledes mellem, at deltagerne selv fik mulighed for at udveksle 
erfaringer og diskutere konkrete spørgsmål og så fik (internationale) oplæg der 
perspektiverede de mere konkrete diskussioner, syntes vi fungerede godt på konferencen.

Konferencens internationale oplægsholdere lagde alle op til en mere helhedsorienteret tilgang 
til livslang tillæring af informationskompetencer. På konferencens dag to perspektiverede 
Andrew Whitworth, University of Manchester og Taylor Bayless, Youmedia førstedagens 
diskussioner ved på hver sin måde at fomidle viden om og erfaringer med ”Community 
Informatics”: hvordan man interagerer kompetent med informationer som deltager i forskellige 
’communities’ (kulturlivet, samfundet, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser etc.) Alle 
(internationale) oplægsholdere bidrog således med et perspektiverende og berigende blik på 
deltagernes egne diskussioner.

De to centrale udfordringer der blev diskuteret mest i løbet af konferencen var:

•"samarbejdet med de faglige miljøer har afgørende betydning for udviklingen af elevers / 
studerendes informationskompetencer

•"der synes ikke at ske en progression i udviklingen af elevers / studerendes 
informationskompetencer i løbet af den enkeltes uddannelsesforløb

Der blev ikke fundet nogle nemme løsninger eller svar i løbet af selve konferencen. Men 
forhåbentlig har konferencen bidraget til, at biblioteksmedarbejdere i både Danmark, Norge og 
Sverige har fået nye indgangsvinkler og redskaber til at arbejde videre med udfordringerne.
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Der er ikke foretaget nogen formel evaluering af konferencen, da der pt ikke findes et officielt 
evalueringsmateriale i regi af Danmarks Forksningsbiblioteksforening. Men flere deltagere har 
efter konferencen uopfordret sendt mails med individuel feedback der tyder på, at deltagerne 
har fået et godt udbytte af konferencen:

”Tak for et par virkeligt gode dage i Nyborg. Det var meget inspirerende, og er bestemt noget 
vi kan arbejde videre med herude i bibliotekerne.”

”Tak for nogle spændende dage og et godt arrangement – det var givende dage.”

“Takk for en spennende konferanse!”

“Thank you for a great conference and making us so welcome.”

Et andet tegn på et engagement i konferencen og i dets tematik er, at over halvdelen af 
deltagerne efterfølgende har tilmeldt sig den wiki der er oprettet umiddelbart efter 
konferencen. Og derudover har otte deltagere bidraget til den konkurrence, der blev udmeldt 
på sidstedagen af konferencen. Bidragene er tilgængelige på wikien og viser, at deltagerne har 
taget mange eftertanker og udfordringer med sig hjem. 
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Arrangementsgruppen
DF Forum for brugeruddannelse:

• Anne Cathrine Trumpy, Det Biovidenskabelige 
Fakultetsbibliotek, Københavns Universitet

• Gina Bay, Det samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, 
Aarhus Universitet

• Jeannette Ekstrøm, Danmarks Tekniske Informationscenter
• Jesper Mørch, Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, Det 
Kongelige Bibliotek & Københavns Universitetsbibliotek

• Mette Bechmann, Copenhagen Business Schools Bibliotek
• Mia Bech, Aalborg Universitetsbibliotek

• Maria Viftrup Schneider, Via Bibliotekerne - Campus 
Aarhus N
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