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«a growing body of research indicates that
student learning is enhanced when faculty and 
librarians work together». 

(Junisbai, Lowe & Tagge, 2016)
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Presenter
Presentation Notes
I følge artikkelen Pragmatic and Flexible Approach to Information Literacy: Findings from a Three-Year Study of Faculty-Librarian Collaboration.  Av Junisbai, Lowe, & Tagge, publisert i The Journal of Academic Librarianship, i 2016. Men det er ikke en enighet om i hvilken grad, metode og hvor mye samarbeid det skal være –  det blir vist til ulike studier.Læring her viser til Informasjonskompetanse. At studentene må bli kritiske brukere av informasjon og kompetente «forskere».  At studentene skal bli i stand til å velge og vurdere informasjon som de skal bruke i oppgaveskriving og prosjekter. 
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Presenter
Presentation Notes
Samarbeid:BakteppeVed Handelshøyskolen BI har flere av 3. klasse studentene (bachelor) faget Strategi. Som en del av eksamensformen i faget skriver de oppgave hvor de tar for seg en selvvalgt bedrift og lager en strategiplan for bedriften. De siste årene har vi ved campus Stavanger hatt tett samarbeid med foreleser som underviser i faget, og høsten 2016 testet vi ut et nytt undervisningsopplegg. Biblioteket var inne i tre timer sammen med faglærer. Tema for timen var PESTLE-analyse. Målet med forelesningen fra bibliotekets side var å øke studentenes fokus på Finne, vurdere og bruke kilder.  Ca 90-100 studenter møtte.Timene ble delt mellom bibliotekar og faglærer, og det var lagt opp til dialog mellom faglærer, bibliotekar og studentene. 



Hva skal jeg snakke om
• Hvordan samarbeidet kom i gang
• Hvordan vi fordelte tiden mellom oss 
• Hva vi gjorde i timene
• Hvilke hjelpemidler vi brukte
• Hva var bra og hva kunne vi gjort annerledes

• Tilbakemeldinger fra to studenter og innspill fra faglig
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Hvordan samarbeidet kom i gang
• Faglærer så et behov for økt fokus på kildebruk og 

referering til kilder som studentene brukte i 
strategioppgaven
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Presenter
Presentation Notes
Biblioteket er med på fagseminar for faget strategi og har hatt ansvar for en fagside som er tilknyttet It’s Learning siden til faget. Første steg inn i faget.Jeg er synlig i Stavanger, og har god kontakt med de faglige.Har snakket om det siden våren 2015, første økt høsten 2015. Har også jobbet med han samme faglige i et innovasjonsfag hvor de skriver oppgave ( 2. klasse valgfag). Faglærer ønsket at jeg kom inn i timen, og hadde en klar bestilling:«Programmet blir ca slik: 1. time intro til Pestel og research. Men før vi kommer til poenget blir det litt recap fra gangen før. Jeg tar recap og sier kort hva Pestel dreier seg om. Så er det din tur.Når du har snakket en stund skal de jobbe ca 30 minutter med research som de klistrer opp på en Padlet. Jeg vil gjerne at du baker inn det du ønsker av øvelser i disse 30 minuttene.Siste timen blir det diskusjon av det de har kommet fram til – da blir det noe som går på strategiforståelse, noe som går på research og noe som går på kildekritikk og sitering (eller?)I grove trekk ca 45 minutter snakketid til deg, 45 minutter til meg, og 45 min til gruppearbeid. Hvis du har tid så er det bra om du blir med på hele økta. Så kjører vi den mer eller mindre sammen.»



Hvordan vi fordelte tiden mellom oss 
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Presenter
Presentation Notes
Fordeling var ca 45 min til faglig, 45 min biblioteket  (+ gruppearbeid) og 45 min til gjennomgang av «funn» og diskusjon.Først faglærer, så bibliotekar og så dialog og diskusjon mellom faglærer, bibliotekar og studentene



Hva vi gjorde i timene
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Tema for timen: 
PESTLE

©PerFrankelius

Presenter
Presentation Notes
Hvilke makroomgivelser er det som påvirker organisasjonen din – I forhold til muligheter og trusler for organisasjonen. Politiske, økonomiske, miljømessige, Sosiokulturelle, teknologiske og juridiske forholdEn analyse av makroomgivelsenen til organisasjonen. Er en del av strategioppgaven til studentene. Må søke for å finne informasjon om de ulike faktorene som påvirker organisasjonene. Faglærer hadde en gjennomgang av teori rundt PESTLE-analyse, så hadde bibliotekaren en rask introduksjon av PESTEL og hvor det kan være naturlig å starte søkingen for å finne teori, fakta og ulike type informasjon som kan brukes for å analysere de ulike makroomgivelsenen som bedriften påvirkes av. 



Bibliotekets fokus
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Presenter
Presentation Notes
Det er viktig å unngå synsing og antagelser, viktig å ha belegg for det de sier. Ikke bare indentifiser, men også analysere funnene. 



Hvilke hjelpemidler vi brukte? 
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Presenter
Presentation Notes
Jeg hadde en PowerPoint med informasjon om søking, kildekritikk og referanseteknikk – i korte trekk – brukte ca 15 min på en gjennomgang av denne. Når de skulle starte med gruppearbeidet (30 min) fikk de utdelt to ark med aktuelle plasser å starte søkingen, samt hvor er det naturlig å søke for å finne informasjon som kan være dekkende innenfor de ulike faktorene.  Det var på ingen måte en fullstendig liste over steder å søke, men et utgangspunkt for å bevisstgjøre dem på valg av «seriøse» kilder og viktigheten av å være kildekritisk.Arket inneholdt informasjon om PESTLE, hva som ligger i de ulike faktorene, hvor det kan finnes informasjon som kan dekke de ulike faktorene, og noen tips til hva de må tenke på før de starter å søke. Til gruppearbeidet fikk de en case – Rema 1000 – og skulle hente inn informasjon om makroomgivelsene som kan påvirke Rema 1000.Det de fant når de søkte puttet de inn i en padlet som faglærer hadde opprettet. Studentene har jobbet med padlet som arbeidsverktøy gjennom hele semesteret og har god kjennskap til det som vi hadde ikke noen gjennomgang på hvordan de skulle bruke padleten.Padleten åpnet vi på storskjerm og startet en diskusjon rundt kildene de hadde valgt.

http://blog.edtechteam.com/2015/02/the-power-of-padlet.html
http://blog.edtechteam.com/2015/02/the-power-of-padlet.html
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Presenter
Presentation Notes
Her er padletten fra timen:Vi tok opp noen av «oppslagene» og snakket rundt noen av påstandene som stod der. Biblioteket stilte spørsmål ved valg av kilder, og hvorfor noen påstander ikke hadde kilder.Faglig stilte spørsmål om hvorfor valgt informasjon er viktig for organisasjonen de jobbet med, er det plassert under rett faktor…  noen funn kan ligge i grenseland mellom ulike faktorer. Skapte dialog og diskusjon i klassen hvor både studentene, faglærer og jeg deltok. Jeg stilte kritiske spørsmål, og forklarte viktigheten av å ha belegg fra troverdige kilder.  Studentene ble oppfordret til å tenke kildekritisk og ikke ta lat for «god fisk».Eks. Bellona-kilden – ikke en nøytral kilde, hvordan bruke denne typen kilde, finne en motvekt?Trykkbare lenker – ble åpnet og sett på type kilde der det var «tvil». Videre brukte vi noen av kildene fra Padleten til å illustrere hvordan man refererer til ulike typer kilder i teksten og i referanselisten.  Denne øvelsen ble gjort skriftlig på tavlen.  



Hva var bra og hva kunne vi gjort annerledes? 

• Klar bestilling fra faglærer
• Kunne hatt enda tettere dialog på innhold i forkant av 

undervisningen
• - Student 1 sier:

• Bra med samkjøring med strategi-oppgaven. 
• Bra at det ikke var generalisert…

• - Student 2 sier:
• Enda mer spisset mot oppgaven… 

• Slik som søkeverksted vi har på våren…
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Presenter
Presentation Notes
Få innspill fra faglærer på andre typer kilder som kan brukesBra med skreddersøm inn mot en type analyse som de jobbet med. Klarte å bake inn både kildekritikk og referanseteknikk. Ikke så mye om søketeknikk, men fikk nevnt både bibliotekets baser og gratis kilder på nett. Bra med diskusjon. Viktig med tillit mellom faglig og bibliotekar for å få til et godt samarbeid – det har vi!!



Hva mener faglærer?

©perianjs/pixabay

Fordi vi ikke har en systematisert 
måling på bruk av «gode» kilder i 
strategioppgaven er det vanskelig å si 
om undervisningen har hatt direkte 
effekt på denne oppgaven, men 
studentene blir gjort 
oppmerksomme på kildebruk og 
referanseteknikk, og tar dette 
med seg videre i studie. 
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Presenter
Presentation Notes
Faglærer var fornøyd med opplegget og at bibliotekaren var tilstede i timen, og tror at studentene har hatt bra utbytte av denne formen for samarbeid mellom bibliotek og faglig. Faglærer mener det er viktig at biblioteket er en del av undervisning for å få økt fokus på bruk av «gode» kilder og referanseteknikk. Ved å være en integrert del av undervisningen blir biblioteket mer synlig for studentene, og de ser nytteverdien av biblioteket. Fordi vi ikke har en systematisert måling på bruk av «gode» kilder i strategioppgaven er det vanskelig å si om undervisningen har hatt direkte effekt på denne oppgaven, men studentene blir gjort oppmerksomme på kildebruk og referanseteknikk og tar dette med seg videre i studie. 



Hva synes du om denne måte å få 
undervisning på?
• «Jeg synes det er bra at biblioteket gjør seg synlig for 

studentene. Ved å dele en undervisningstime sammen med 
faglærer vises det at biblioteket også er faglig dyktig og kan 
være behjelpelige gjennom våre (studentenes) studieforløp»

• «Ved at vi fikk prøve selv var det enkelt å se at uten kilder 
ville ikke påstandene være troverdige»

• «det blir enklere å spørre om hjelp»
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Presenter
Presentation Notes
I samtale med noen av studentene i ettertid, ikke et representativt utvalg, kom det frem at de satte pris på denne måte å tilnærme seg informasjonssøk og referanseteknikk. Intervjuet også to studenter nå i vår – måtte ha en oppfrisking på hva vi gjorde så spørsmålene gikk ikke direkte på innholdet i timen, men mer på måten undervisningen ble gjort i samarbeid mellom biblioteket og faglig. Litt ledende spørsmål, men for det om viktige svar og refleksjoner. Ved å gjøre det aktuelt, og i samarbeid med faglærer er det sannsynlig at studentene ser nytten av biblioteks undervisningen og har et læringsutbytte de kan ta med seg videre i studiet. 



15

Presenter
Presentation Notes
Har du en mening om at bibliotekets undervisning blir mer «troverdig» og får mer tyngde med denne typen samarbeid?






Har du en mening om at bibliotekets 
undervisning blir mer «troverdig» og får mer 
tyngde med denne typen samarbeid?

• «usikker […]. Jeg tror det kommer an på kjemien mellom 
underviserne. […] Det vises dog til at faglærer viser «tillit» til 
bibliotekaren og ser på han/hennes kunnskap som nyttig for 
studentene»
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Spørsmål?
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Kilder
• Junisbai, B., Lowe, S. & Tagge, N. (2016). A Pragmatic and Flexible Approach to Information Literacy: 

Findings from a Three-Year Study of Faculty-Librarian Collaboration. The Journal of Academic 
Librarianship, 42(5), 604-611. doi: 10.1016/j.acalib.2016.07.001
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