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OVERBYGNINGSPROJEKTET AKADEMIFORLØB I BIBLIOTEKSDIDAKTIK 

-Afslutningsrapport til Slots- og kulturstyrelsen 

Af Cecilie Laskie 

 

Projektoplysninger 

 Projekttitel: Akademiforløb i Biblioteksdidaktik (opr. Online Grunduddannelse i Biblioteksdidaktik) 

 Projektejer: Herning Bibliotekerne 

 Projektleder: Cecilie Laskie 

 Projektnummer: CBV 2017-0005 

 Projekttid: august 2017-juni 2018 

 

Formål 

Jf. projektansøgningen var formålet med overbygningsprojektet Akademiforløb i Biblioteksdidaktik (opr. 

Online Grunduddannelse i Biblioteksdidaktik): 

”[At] udvikle en online 1-årig grunduddannelse i biblioteksdidaktik (2018) målrettet fremtidens 

biblioteksformidler. Uddannelsen indgår som del af sektorens samlede kompetenceløft og retter sig mod et 

generelt nationalt behov for opkvalificering indenfor læring og formidling samt dannelse af fælles faglig 

identitet.  

Om uddannelsen 

 Web-baseret og jf open and distance learning-principper fx The Open University UK 

 Frit tilgængelig og fleksibel: demokratisk bibliotekstradition for lige og gratis adgang til information 

og uddannelse 

 Målrettet biblioteksvæsenet: biblioteksdidaktik 

 Højt fagligt niveau og kvalitetsmateriale med både gatekeeping og udveksling: fx grundbogen i 

biblioteksdidaktik (2017) skrevet af forskere/didaktikere fra IVA, SDU, RUC 

 Netværksdannende: studiegrupper og udvekslingsfora på tværs af regioner 

 Formidlingsmæssigt banebrydende: uddannelsen skal være innovativ og eksemplarisk for 

biblioteksdidaktikken  
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 Trækker på sektorens erfaring med web-baseret formidling  

Om uddannelsens elementer 

A) Grunddel: teoretisk viden om didaktik koblet med de biblioteksfaglige genstandsfelter i kombination 

med praksis hvor deltagerne trænes i biblioteksdidaktiske greb og omsætter viden til kompetencer 

B) Valgdel: den enkelte har mulighed for individuel specialisering  

C) Afsluttende prøve der matcher et ECTS-pointniveau: vi afsøger muligheder ift godkendelse i samarbejde 

med videregående uddannelser” Citat fra projektansøgningen. 

 

Den fulde bevilling blev givet under følgende forudsætninger fra Slots- og kulturstyrelsen: 

 At projektet ikke forfølger en akkreditering  

 At projektets titel ændres fra grunduddannelse til kursus eller lignende  

 Kursustilbuddet skal være gratis til rådighed for alle landets biblioteker  

 De udviklede moduler skal fremadrettet være frit tilgængelige  

 Projektet skal anvende de eksisterende centralbiblioteksplatforme til det online forløb  

 Der skal endvidere foreligge en evalueringsplan, der kan vise tilfredsheden med kurset og indikere 

om det fremadrettet er et relevant tilbud 

 

Målgruppe 

”Primær målgruppe: alle biblioteksformidlere uanset uddannelsesmæssig baggrund men med behov for 

kompetenceudvikling i krydsfeltet mellem læring, pædagogik og formidling.” Citat fra projektansøgningen. 

 

Hvilke metoder har projektet brugt/bygget på, herunder behovsanalyse? 

”Den biblioteksfaglige kernekompetence er udfordret af et samfund i hastig forandring. Der er behov for at 

nytænke tilgangen til formidling, læring, målgrupper og kompetenceudvikle biblioteksformidlerne med en 

metodisk substans og tyngde der rækker udover traditionel kursusvirksomhed i CB-regi. Eller: en 

grunduddannelse i biblioteksdidaktik der giver biblioteksformidlerne en stærk samlende ramme og 

identitet. Derudover er der behov for en undersøgelse af hvordan centralbibliotekerne sikrer faglig kvalitet i 
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et paradigmeskifte fra brugerbetalt, fysisk undervisning til fri, web-baseret læring.” Citat fra 

projektansøgningen. 

 

Som beskrevet i projektansøgningen er det grundlæggende teoretiske afsæt for Akademiforløb i 

Biblioteksdidaktik grundbogen Biblioteksdidaktik udgivet på Hans Reitzel Forlag 2017. Grundbogen er 

baseret på mere end 200 forskningsbaserede tekster, øvelser og diskussionsspørgsmål (som med tilladelse 

fra Hans Reitzels Forlag genanvendes i forløbet) og en række udviklingsprojekter fra biblioteker over hele 

landet. Læsepensum i form af grundbogen Biblioteksdidaktik er på ca. 250 sider og er nøglen til den del af 

Akademiforløb i Biblioteksdidaktik, som opfylder behovet for at ”[…] kompetenceudvikle 

biblioteksformidlerne med en metodisk substans og tyngde der rækker udover traditionel 

kursusvirksomhed i CB-regi.” Citat fra projektansøgningen. 

 

Rent forløbsdidaktisk følger forløbet i videst muligt omfang projektansøgningens skitse, som er: 

 Kobling af teori med aktionslæring i undervisning og hjemmeopgaver 

 Basisspor med grundlæggende elementer og valgfrie spor med mulighed for specialisering 

 Digital læring/webbaseret undervisning 

Punkt et og tre er tænkt ind i forløbets design, men ift. punkt to er der ikke mulighed for valgfrit spor, da 

den del var tiltænkt et afsluttende eksamensprojekt med ECTS-godkendelse, hvor deltagerne skulle kunne 

specialisere sig inden for et af de seks moduler, som deltagerne var blevet præsenteret for i grunddelen, og 

samtidig trække på deres viden og færdigheder fra forløbet som helhed. Fordi Slots- og kulturstyrelsen 

stillede som betingelse for bevillingen, at der ikke blev forfulgt akkreditering, og at akademiforløbet skal 

tilbydes gratis til alle landets biblioteker (se afsnit oven for), gav det ikke længere mening med et valgfrit 

eksamensprojekt med mulighed for specialisering, fordi: 

1. Der ikke er økonomisk mulighed for hyre fagkvalificerede censorer ind til at bedømme 

eksamensprojekterne. 

2. Et eksamensprojekt uden akkreditering i form af ECTS-point ville her blive for tidsmæssigt 

krævende ift. udbyttet, fordi der i forvejen ligger et stort arbejde for deltagerne i igennem deres 

publicerede forløb, oplæg, mv., som er en integreret del af hvert modul, at demonstrere, hvad de 

har lært. 
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Hvilke og hvor mange forskellige aktiviteter er gennemført, herunder om deltagerne?  

Følgende aktiviteter er gennemført: 

 Undertegnede har som planlagt på baggrund af input fra fokusgrupper fra Holstebro Bibliotek 

(folkebibliotek) og Vejle Bibliotekernes (centralbibliotek) biblioteksformidlere samt bibliotekschefer 

og ledere fra folkebiblioteker og centralbiblioteker nationalt designet flex-forløbet Akademiforløb i 

Biblioteksdidaktik.  

 Flex-forløbet (vekslen mellem fysisk tilstedeværelse på temadage, e-læring og case-arbejde) er klar 

til brug fra centralbibliotekernes fælles online-platform centralbibliotek.dk, når første afvikling af 

Akademiforløb i Biblioteksdidaktik begynder i sept. 2018. 

 De proceskonsulenter fra centralbibliotekerne, som har til opgave at proceslede opstartsdagen og 

de seks fysiske temadage på Akademiforløb i Biblioteksdidaktik 2018-2019, deltog i et fem-dages 

turboforløb i maj - Forårsakademiet 2018 - hvor de modtog fysisk undervisning i det teoretiske 

pensum - grundbogen Biblioteksdidaktik - af Forårsakademiet 2018s fagunderviserne. De otte 

fagundervisere er også forfattere til Biblioteksdidaktik, nemlig Linda Lundgaard Andersen, Lennart 

Björneborn, Rune Erikson, Jens Jørgen Hansen, Henrik Jochumsen, Cecilie Laskie, Christian Tang 

Lystbæk og Jesper Tække. Derudover modtog CB-proceslederne undervisning i selve flex-forløbet 

(e-læringsøvelser, diskussionsspørgsmål, didaktisk opbygning mv.) af undertegnede. En vigtig 

skelnen her er, at proceslederne er uddannet til netop at proceslede Akademiforløb i 

Biblioteksdidaktik, men de er ikke fagundervisere/fagspecialister og bør fx ikke evalueres som 

sådan. 

 

Hvad er den samlede vurdering af projektets succes/ hvad var succeskriterierne, herunder evaluering?  

Projektets succeskriterier var:  

 ”CB Herning lancerer i samarbejde med de øvrige centralbiblioteker og Det Kongelige Bibliotek et 

køreklart uddannelsestilbud til udrulning andet halvår 2018 

 Uddannelsen opnår overtegning i første lancering og har deltagere fra hele landet 

 Uddannelsen balancerer økonomisk” 

Citat fra projektansøgningen. 

 

Ift. første punkt: Akademiforløb i Biblioteksdidaktik bliver afviklet for første gang fra september 2018 til 

april 2019. Der er pt. åbent for tilmelding på centralbibliotek.dk under Akademiforløb i Biblioteksdidaktik 
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2018-2019. Forløbet er publiceret, og proceslederne fra centralbibliotekerne er uddannede. 

Succeskriterierne er altså opfyldt.  

 

Ift. andet punkt: Akademiforløb i Biblioteksdidaktik er som nævnt oven for designet med input fra 

biblioteksformidlere og chefer/ledere, hvilket har resulteret i, at forløbet er af seks måneders varighed 

(forløber over syv måneder, men december er friholdt), og at det er relativt timetungt: 33 timer pr. 

deltager eller ca. 1 dag om ugen i seks måneder (alt inkl, pånær opstartsdagen). Forløbet rummer e-læring 

og teoretisk grundbogsmateriale på universitetsniveau, case-arbejde på de lokale biblioteker, som 

fremlægges og publiceres, og fysiske temadage på centralbibliotekerne. På den måde var vi i stand til at 

følge biblioteksformidlere og chefer/lederes anbefalinger og projektansøgningens intention om en fælles 

faglig identitet i form af en bred, grundlæggende viden om biblioteksverdenen, og samtidig kunne vi sikre 

den faglige kvalitet/udbytte, dvs. indfri projektets intention om ”metodisk substans og tyngde der rækker 

udover traditionel kursusvirksomhed i CB-regi” (citat fra projektansøgningen).  

Med andre ord: Akademiforløb i Biblioteksdidaktik er ambitiøst og tidskrævende, og det er en stor 

timemæssig investering for det enkelte bibliotek at sende deres biblioteksformidlere på forløbet. På den 

baggrund har projektets styregruppe sat 15 tilmeldte pr. CB (90 deltagere i alt det første år) som 

succeskriterium. Der er pt. 11,5 tilmeldte pr. CB (69 i alt) fra hele landet, og tilmeldingsfristen er 6. august. 

Dette succeskriterium er altså ikke indfriet d.d., men forventes at blive det inden tilmeldingsfristens udløb. 

 

Ift. det sidste succeskriterium bliver det opfyldt på den måde, at der ikke er andre udgifter (ud over 

arbejdstimer) pr. deltager end transport, forplejning og det teoretiske grundbogsmateriale. Akademiforløb i 

Biblioteksdidaktik stilles gratis til rådighed af centralbibliotekerne: Der opkræves ikke kursusgebyr.  

 

Ift. en evalueringsplan: Projektet Akademiforløb i Biblioteksdidaktik adskiller sig fra andre projekter ved, at 

vi i projektperioden fra august 2017-juni 2018 udviklede og producerede selve forløbet til publicering. 

Derudover uddannede vi ansatte ved centralbibliotekerne til procesledere på Forårsakademiet 2018 ud fra 

de krav, forløbet stiller til procesledelse. Den første afvikling af forløbet finder som planlagt sted efter 

projektperiodens udløb med opstart ultimo september 2018. Det betyder, at der først vil være mulighed for 

en summativ evaluering i april 2019, hvor Akademiforløb i Biblioteksdidaktik er afviklet for første gang.  Vi 

kan altså ikke på nuværende tidspunkt sige noget om deltagernes læring eller oplevelse af egen læring mv. 
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Ift. til en evalueringsplan vil jeg som fagkonsulent og projektleder anbefale, at man i april 2019 laver et 

evalueringsdesign, hvor man anvender mixed methods, og hvor man har to foki, som afspejler projektets 

ambition og målsætning:  

1. fokus. At evaluere på den læring, det er intentionen, at deltagerne opnår:  

 At deltagerne opnår teoretisk substans/viden inden for biblioteksdidaktik i kombination med 

case-arbejde – fra kendskab til bibliotekets historie til kompetencer og færdigheder inden for 

design af fx uformel læring i biblioteksrummet ved hjælp af biblioteksdidaktiske greb – og af de 

andre fagfelter. 

 At deltagerne bliver i stand til at arbejde didaktisk og innovativt i form af tænkning på tværs af 

fagfelter, når alle deltagere gennemgår alle seks moduler og udvikler egne forløb til deres 

lokale biblioteker med inddragelse af både teoretisk viden og case-erfaring. 

 

2. fokus. At evaluere den innovative del af selve forløbsdesignet: 

 At forløbet er designet, så den teoretiske læring sker gennem e-læringsøvelserne og er 

individuel, og at den fysiske del er bygget op som kollegial sparring uden fagundervisere, men 

med procesledere til at lede processer, som er designet på forhånd med øvelser, 

diskussionsspørgsmål mv., der ligger direkte tilgængelige online. 

 At der ikke er en formel prøve med censur eller underviser-feedback, men i stedet en 

formaliseret videndeling på de lokale biblioteket og en formaliseret inddragelse af 

ledelsesteamene på de enkelte biblioteker. 

 

3. M.v. 

 

Derudover vil jeg anbefale, at evalueringen af Akademiforløb i Biblioteksdidaktik 2018-2019 både inddrager 

deltagernes, ledernes og CB-procesledernes egen-vurdering, og at der også måles objektivt på projektets to 

foki: 1. deltagernes læring og 2. forløbsdesignet. Altså, at der ikke kun bliver tale om en 

brugertilfredshedsundersøgelse, men også en objektiv biblioteksdidaktisk-faglig vurdering af, om der er 

opnået den ønskede viden og de ønskede kvalifikationer og kompetencer blandt deltagerne. Dermed 

anbefaler jeg, at evalueringen ikke foretages af cb-proceslederne selv, blandt andet fordi de indgår som 

evaluander (del af det, der skal evalueres): som procesledere i den særlige udformning, proceslederrollen 

har i forløbet. 
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Jeg anbefaler, at man i en summativ evaluering i april 2019 inddrager følgende fem undersøgelsesområder 

(evalueringsområder). Med undersøgelsesområder (ikke at forveksle med et færdigt evalueringsdesign) 

menes de områder, man undersøger og evaluerer på med metoderne fra det evalueringsdesign, den/de, 

der foretager evalueringen, vurderer bedst egnet til formålet. Undersøgelsesområder: 

 

1. Forløbets flex-struktur med både online-elementer og fysiske tilstedeværelses-elementer. 

 

2. Den sparring og videndeling, der er formaliseret i forløbet, og CB-procesledernes rolle, dvs. at det 

ikke er fagundervisere, der underviser i forløbets fysiske elementer, men derimod et e-

læringsmateriale med fagundervisere og derudover procesledere til at lede en præ-designet proces 

på en opstartsdag og seks temadage fordelt over seks måneder. Her giver det mening med en 

ekstern måling af den læring, der har fundet sted på de præmisser: Hvilken teoretisk viden, 

redskaber, terminologi (fælles biblioteksdidaktisk sprog mv.) og evne til at forløbsdesigne og tænke 

både biblioteksdidaktisk og innovativt, deltagerne har opnået. 

 

3. Forløbets forankring på deltagernes lokale biblioteker gennem samarbejde med ledelserne, de 

formaliserede oplæg og deltagernes portefølje mv. 

 

4. Forløbet tænkt som en bred indføring i biblioteksverdenen og dens fagfelter med et 

biblioteksdidaktisk fokus og grobund for innovativ udvikling på tværs af forløbets seks forskellige 

fagfelter/moduler. 

 

5. Forløbet tænkt som et grundforløb i biblioteksdidaktik, der giver biblioteksformidlerne en 

samlende ramme og identitet. 

 

 

Cecilie Laskie, projektleder og fagkonsulent, august 2018 

 

 

 

 


