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Sommerskole 2010 rapport  

 

Dette er en personlig afrapportering for min deltagelse ved Norfinfolits Sommerskole 7-11. 

juni 2010 Korpoström, Finland. Jeg har valgt at afrapportere i dagbogsform med en 

afsluttende opsummering på hvad jeg fandt positivt og negativt, hvad angår inddragelse af 

elementer fra sommerskolen på KTB, men også i forhold til selve sommerskolen som 

arrangement. 

 

Programmet for sommerskolen bestod af to blokke af teori og praksis som præsenteredes 

på følgende måde: 

Transformation from digital library to digital learning 
a mixture of learning processes and tools 

1. Learning Processes in a Digital World  

• The Construction and Use of Shared Management and Learning Spaces. 

• Project Management and Learning as Forms of Digital Production.  

• The New Nomads: Ubiquity and Virtuality from the Project Management 

Perspective 

• Project Partners - Teachers and Students - as Developers and Co-researchers.  

• Blended Learning.  

2. Tools for Digital Collaborative Production and Presentation  

• Blogs and Word Processors: Learning-by-Writing/Management-by-Writing.  

• Dual-level Writing: Text and Context/Structure.  

• Digital Story-Telling: Design, Production and Use. Low-threshold Impartment of 

Project Results.  

• Triggers for Project Managers: Entry Points to In-Depth Discussion of Main 

Development Challenges.  

• Interaction Frameworks: Wikis, Blogs and Learning Platforms (VLEs)  

• Wikipedia: A Global Platform for Lexical Knowledge  
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• Words & Numbers: Practical Collaborative Solutions for the 3 R’s (Reading, Writing 

and Arithmetic) 

De enkelte emner fra den ovenstående liste var derudover pindet ud I et meget kompakt 

og detaljeret program, hvor hver dag havde sit eget selvstændige tema, som så kredse om 

et eller flere af disse emner. 

Arbejdsmetoderne for undervisningen var lagt an på hands-on i en række webbaserede 

undervisnings- og læringsværktøjer. Samtidig tog undervisningen udgangspunkt i 

relevante læringsteorier, knyttet til brugen af de forskellige værktøjer. Inden sommerskolen, 

var vi deltagere blevet bedt om at lave et essay med en præsentation og et billede af os 

selv, som skulle lægges på undervisningsbloggen inden fremmøde. 

Udover undervisningen var der lavet en række sociale arrangementer, som lå om aftenen 

efter dagens undervisning. Disse vil også blive beskrevet under de enkelte dages 

gennemgang.  

I det følgende gives en beskrivelse af de enkelte dages undervisning og oplevelser, 

herunder mine indtryk af de gennemgåede emner. Beskrivelsen er ikke en minutiøs 

gennemgang af dagenes program, men mere et opkog af det vigtigste og mest 

interessante. 
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Dag 1: Ankomst 

 

Det meste af dagen gik med at komme til Korpoström hvor sommerskolen skulle afholdes. 

Turen blev ufrivilligt morsom af guiden som nidkært dækkede hvert et græsstrå på den 2 

timer lange bustur. Oven i købet med den twist, at hun indlagde en 2 sekunders 

forsinkelse, så at hver gang man vendte sig for at se det hun fortale om, var vi allerede 

kørt forbi det. Så ønskes der oplysninger om tv senderen i Nagu, kommer I bare til mig.  

Vel ankommet og indlogeret lagde vi ud med en introduktion til undervisere, deltagere og 

programmet for de kommende dage. Vi var 12 deltagere + den finske planlægningsgruppe 

og den norske gruppe af undervisere.  

Efter indlogering på vores værelser mødtes vi i vores undervisningslokale og blev 

præsenteret for arrangørgruppen og underviserne. Vi lavede også en kort præsentation af 

os selv, med udgangspunkt i det essay vi havde lavet inden afrejsen. Derefter startede 

undervisningen. 

Bloggen skulle være det gennemgående arbejdsværktøj i undervisning, så første opgave 

var at oprette en blog. Her brugte vi tjenesten Wordpress som er en gratis blog tjeneste på 

nettet. Bloggen skulle bruge til konkrete opgaver og til refleksion over problemstillinger 

undervejs. Wordpress er et sofistikeret værktøj som rummer mange muligheder for at 

personificere sin blog. Det gjorde at man ofte fortabte sig i tekniske detaljer frem for bare 

at skrive, som det jo egentlig drejede som om. Det lykkedes dog både at få lavet bloggen 

og at få skrevet på den. 

Vi diskuterede også begrebet Virtual self, som dækker over hvordan vi er repræsenteret 

på nettet og hvilken identitet vi har der. Vi gjorde det ved at google hinanden og se på hvor 

mange steder på nettet man optræder. Pointen var at man både frivilligt og ufrivilligt har en 

identitet på nettet som mere eller mindre lever sit eget liv. En lille interessant erfaring jeg 

gjorde mig var, at det giver forskellige resultater at google sig selv i et andet land, da 

resultatet åbenbart er styret af ip-adressen. Resultatet var markant anderledes end hvis 

jeg gør det fra Danmark af. 
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Dag 2: Tirsdag 

 

Overskriften for denne dag var cloud computing. Selve begrebet brugte vi ikke tid på men 

derimod arbejdede vi med værktøjer og tjenester der falder ind under cloud computing 

begrebet.  

Cloud computing er kort fortalt internetbaseret it som skabes og tilgås på internettet. 

Bloggen var som før nævnt det centrale værktøj og det var det også her. Vi arbejdede 

videre på vores blogs og arbejdede med indlæg om biblioteksfaglige emner. Vi fik løbende 

udstukket opgaver hvor der skulle kreeres indlæg til bloggen indeholdende tekst, film, 

billede eller musik. Til at lave indlæggene brugte vi andre tjenester som fx Google. Ved at 

lave en Google account får man adgang til en lang række funktionaliteter og deltjenester. 

Bl.a. lavede vi en Google Presentation, som kan sammenlignes med powerpoint, som vi 

lagde ud på bloggen. 

 

Det sociale aspekt i dag var en bådtur ud til en lille ø i skærgården, hvor en guide gav os 

en rundtur, hvor hun fortalte om livet, naturen og historien i den finske skærgård. Det var 

både en flot men også en meget interessant tur til et stykke særegent finsk natur.  

 

 

Dag 3: Onsdag 

Filmdag. I dag skulle vi lave enten photostories eller film. Formålet var at lære om 

formidling i billeder. Jeg valgte film, hvor vi var to grupper der hver skulle producere en film 

af 2 minutters varighed. Vi var 4 i gruppen og temaet var ” hvorfor komme til den finske 

skærgård” Herfra var der ellers frit valg hvad angik form og indhold. Vi fik udstukket nogle 

enkelte tips om hvordan man stykker en film sammen og startede med at lave et story 

board. Et story board er en tegnet drejebog over filmens forløb som man ønsker den skal 

have. Den er det skelet som optagelserne skal optages ud fra. Den skal ikke følges 

stringent men snarere fungere som en rettesnor så der er en styring af 

optagelsesprocessen og det endelige resultat. Herefter gik vi i gang med optagelserne og 

brugte det første stykke tid på at lære kameraet ordentligt at kende. Alle optagelser blev 

lavet på stativ og zoom, panorering og tiltning blev afprøvet og vurderet i forhold til de 

sekvenser der skal bruges i forhold til vores story board.  Hele formiddagen gik med at 
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optage de enkelte sekvenser der skulle bruges til den endelige film. Efter frokosten skulle 

redigeringen af filmen finde sted. Igen fik vi en introduktion til værktøjet før vi selv gik i 

gang. Filmen var optaget digitalt hvorfor redigering skete på computeren i et 

redigeringsprogram. Redigeringen bestod i at sætte de optagede sekvenser sammen til en 

film på 2 minutter, men samlet set havde vi næsten 45 minutters optagelser der skulle 

koges ned til de angivne 2 min. Udfordringen her var, at få stykket de her optagelser 

sammen til en sammenhængende film, der passede nogenlunde med vores story board. 

Det var en tidskrævende proces der hvor der blev taget mange kompromiser for at få 

enderne til at hænge sammen. Derudover var det også en udfordring at integrere 

elementer som lyd og tekst. Vi fik lavet en film, der blev lidt længere og som måske ikke 

helt blev som planlagt, men alt i alt var det en lærerig oplevelse, som ikke mindst fik vist os 

at det at lave en film ikke bare er noget man kaster sig ud i. Det kræver planlægning og 

grundig forberedelse, og det var det egentlige budskab til os. Skal vi bruge det i en 

bibliotekssammenhæng, skal vi ha os målet klart for øje og gøre det grundigt. 

 

Aftenens sociale indslag var en ”Finnish Sauna Night”. Den lå jo lige til højrebenet når vi 

nu var i Finland. 

 

 

Dag 4: Torsdag 

Formiddagen gik med at vi skulle lave et ”field work”, hvor vi individuelt skulle fordybe os i 

et emne/område. Dette gjorde vi ved at se på en række bloggere eller rapporter der 

omhandlede de samme emner sommerskolen beskæftigede sig med. Jeg valgte at kigge 

på et par blogs der havde web2 og nye teknologier som hovedemner. Efter at have 

studeret dem en times tid, satte vi os sammen parvis og fremhævede det vi hver især 

fandt interessant og vigtigt fra disse kilder. Det var en god øvelse som også skabte en god 

diskussion efterfølgende da vi var samlet igen.  

 

Eftermiddagen var domineret af ophavsret, særligt den variant der hedder creative 

commons. Det er et frivilligt initiativ indenfor ophavsretten hvor man som ophavsmand kan 

afgive dele af sin ophavsret til et produkt man har lavet. Det er et begreb der finder sin 

udbredelse og anvendelse på internettet. Man afgiver så at sige grader af rettigheder til sit 
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produkt, hvormed andre kan bruge det eller videreudvikle det. Vi fik en gennemgang af 

begrebet og så forskellige eksempler på det. Efterfølgende havde vi en kort diskussion 

med fokus på de problematikke der knytter sig til creative commens begrebet. 

 

Om aftenen havde vi den afsluttende festmiddag der satte et godt slutpunkt for for 

sommerskolen i Korpoström. 

 

 

Dag 5: Fredag 

Fredag var hjemrejsedag så programmet bestod af et par biblioteksbesøg inde i Turku 

inden vi skulle i lufthavnen. Det havde ikke nogen faglig kobling til det vi havde lavet de 

foregående dage, og virkede mere som fyld. Bibliotekerne var ud fra et arkitektonisk 

synspunkt interessante nok, men de bragte ikke noget revolutionerende nyt til måden at 

drive et bibliotek på. 

 

Opsummering 

Rammerne for sommerskolen kunne der ikke sættes en finger på. Stedet lå godt og smukt 

og forplejning og værelser var gode. Det sociale aspekt, som også er en vigtig del af 

sådant et arrangement fungerede rigtig godt. Arrangementsgruppen havde doseret det i 

den rette mængde, og med et fint udgangspunkt i stedets muligheder. 

 

Programmet virkede generelt for pakket. Temaet og de underliggende emner var rigtig 

gode, men der var for meget der ikke blev gennemgået. Udfordringen for mig var, at jeg 

ofte fortabte mig i tekniske detaljer, ved eksempelvis opsætningen af bloggen, hvormed 

jeg engang imellem missede det læreren prøvede at formidle til os. Jeg var ikke den 

eneste der oplevede dette, og efter ha evalueret det for mig selv, mener jeg at bloggen 

fyldte uforholdsmæssigt meget i forhold til de andre emner på programmet. Ideen med at 

bruge bloggen undervejs i undervisningen og som en måde til at reflektere over de 

forskellige emner var rigtig god. Vi burde dog ha opsat vores blogs inden vi kom til 

sommerskolen, men jeg tror også at de lidt havde overvurderet vores evner i forhold til 

bloggen. For flere af os var det nyt at arbejde med bloggen, både teknisk men også som et 

kommunikationsværktøj.  
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Ellers var det interessante temaer der var udvalgt og der var gjort meget ud af at gøre 

undervisningen varieret og udfordrende. På trods af ”blog-overvægten” var jeg glad for den 

megen hands-on undervisning og vi blev også inddraget meget i undervisningen via 

diskussion og øvelser.  

Jeg er blevet klogere på web2 og de udfordringer de nye teknologier giver, og det er helt 

sikkert erfaringer jeg tager med mig i mit arbejde på Københavns Tekniske Bibliotek. 

Specielt bloggen som værktøj i vores kommunikation og som værktøj til undervisning, er 

noget vi har talt om arbejde med i biblioteket.   

 

Peter Hald 20. december 2010 


