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Kompetansebygging 2.0 er et opplegg for “2.0-opplæring” internt i UBiT. Mål for
internopplæringa er

• å utvikle kunnskap og praktisk kompetanse om sentrale emner/teknologier relatert
til et spekter av Web 2.0 teknologier

• bygge en kompetanse"bank" på UBiTs nye wikiplattform
Den enkelte deltaker vil

• få økt kompetanse på web 2.0 teknologier
• lære mer om samarbeid og deling
•
• lære å bruke Confluence (UBiTs wiki-plattform)
• være et "kompetansefyrtårn" i UBiT

Viktige kompetanser som skal heves gjennom opplegget:
• Evnen til å ta i bruk nye teknologier og omdanne dem til noe nyttig og relevant
• Å holde seg oppdatert
• Å kunne se behov hos sluttbruker (biblioteksbruker) og kunne foreslå en løsning
• Kjenne til 2.0 begrepene
• Teknologisk nysgjerrighet
• Kjenne igjen det som er relevant og det som er litt mindre relevant

OBS! Kompetansebygging 2.0 har ikke noe å gjøre med prosjektet "UBiTs intranett
overføres til wiki-løsning", bortsett fra at vi bruker samme verktøy - Confluence.

Les mer i dokumentet Kompetansewiki for UBiT

http://folk.ntnu.no/karenjoh/2010/Kompetansewiki_for_UBiT.pdf


Praktisk gjennomføring

Vi vil ikke holde et tradisjonelt kurs; det er deltakerne selv som skal samarbeide i grupper
om å utforske teknologier og tjenestetyper og skape egen kunnskap. Gruppene jobber
sammen om å produsere innhold basert på problemstilingen de har fått utdelt.

Vi starter med en gruppe på 25 UBiT'ere fordelt på 5 mindre grupper, disse skal være med å
legge grunnlaget for kompetanse"banken" og utvikle kunnskap om hvert sitt av de 5
sentrale teknologiene vi har valgt ut. Vi bruker UBiTs nye wiki-verktøy, Confluence, som
viktigste arbeidsredskap, og sjølsagt også passende nettarenaer til kommunikasjon mellom
deltakerne i opplegget.

Neste steg blir at gruppene deler med hverandre, slik at alle gruppene går gjennom hvert
emne, både for å lære og for å videreutvikle.

Opplegget evalueres, og kan så kjøres på nye UBiT-grupper, som:
• går gjennom lærestoff som allerede er laget
• videreutvikler/kommenterer
• jobber med andre vinklinger på de samme emnene/teknologiene
• jobber med andre/nye teknologier

Tids- og ressursbruk
Det må tilrettelegges for at deltakerne kan jobbe med dette i arbeidstida.

Vi regner med å bruke 8 uker i februar og mars, slik at første gruppe skal være ferdig til
påske
Det må sette av nok tid både til møter, gruppearbeid og til individuell jobbing, minimum 4
timer pr uke, dvs 32 timer pr person.

2010-oppgaver
Vi vil benytte et rammeverk bygd på problembasert læring og gruppearbeid. UBiT
2010-gruppa vil opptre som veiledere i denne prosessen. Vår viktigste oppgave vil være å
sikre framdrift og å gi tilbakemelding på oppgavenes innhold. Konkret vil UBiT2010

• arrangere møter og samlinger
• være veiledere
• lage overordnet opplegg i Confluence
• være superbrukere på Confluence?
• være tilgjengelig for gruppene ("fadder"?) via feks GoogleTalk (eller andre høvelige

verktøy som gruppene selv finner)

Emner/problemstillinger

I stedet for å fokusere på enkeltverktøy, velger vi emner/teknologier som er
gjennomgående i web 2.0. (tagging, nyhetsstrømmer, brukerprofiler, toveis-
kommunikasjon, personvern/opphavsrett). Disse begrepene er nøye valgt for å sikre at de
gir mulighet til å utforske mange teknologier, og typer applikasjoner som allerede finnes og
kommer til å utvikles i den nærmeste framtida. Problemstillingene relateres direkte til
biblioteket og dets hverdag for å skape relevans til deltakernes virkelighet.



Tagging
Hvordan kan tagging anvendes i biblioteks-sammenheng?
Stikkord:

• hva er det ?
• hvor brukes det nå? (blogg, wiki, SB...)
• brukerstyrt tagging
• social bookmarking
• metadata

Nyhetsstrømmer
Hvordan kan bruke nyhetsstrømmer slik at brukeren får bedre nytte av ressursene våre
Stikkord:

• hva er RSS (eksempler)
• kilder for RSS (blogger, databaser, nyheter...)
• hvor brukes det konkret i biblioteket?

Brukerprofiler
Hvordan kan vi tilrettelegge for at brukeren får bedre nytte av ressursene våre

• hva er brukerprofiler
• bygge personlig fagside

Toveis-kommunikasjon
Hvordan kan en slik teknologi brukes til å kommunisere internt/med brukerne
Stikkord:

• Hva er det?
• Hva finnes?
• Hvor finnes det?
• Hva slags bibliotektjenester kan lages vha dette?

Personvern/opphavsrett
Hvilke problemstillinger rundt dette ser vi når vi tar i bruk web 2.0
Stikkord:

• opphavrett i fbm bruk av info, feks Mashups
• Lisensiering
• Deling
• Personopplysninger i feks Facebook

Timeplan

Uke 7 Oppstart-møte med alle deltagerne:

Stor idedugnad for gruppene. Målet med møtet er at folk er
uforvirret når de går derfra.

• Vi går gjennom opplegget, hvordan de skal jobbe og litt om
framdriften.

• Verktøy de kan bruke for kontakt seg i mellom og med
UBiT2010 (feks Google Talk, Twitter, Tokbox, Facebook)

• Introduksjon til de 5 problemstillingene



• Videre bruk av opplegget - de skal lage noe som andre skal
bygge videre på

• De må etablere gruppene og får oppgaven sin - slik at vi kan
dytte de i gang, de kan diskutere seg i mellom og mellom
gruppene - Vil være overlapp i oppgaver og verktøy

• Sørge for at alle gruppene er etablert i Confluence i løpet av
det første møtet

Uke 8-11

Hver gruppe jobber problembasert sammen om å utvikle kunnskap
om 5 sentrale emner/teknologier, og fyller kompetansewikien med
lærestoff, kommentarer, lenker, ideer osv om sitt emne

Uke 11

Presentasjon for de andre gruppene

Uke
12-14

Alle går gjennom oppleggene fra de andre 4 gruppene

Uke 14 Oppsummeringsmøte

• Gruppene får en ny oppgave - hvordan kan de bruke disse
teknologiene i sitt daglige arbeid. Diskusjon.

• Hvordan kan de bruke en wiki i sitt daglige arbeid.
• Hvordan kan man være et kompetansefyrtårn - en ressurs

for brukere og kollegaer.

Gjensidig evaluering.

Deltakere

Deltakerlista er sendt til deltakerne og seksjonslederne. Den ligger også på Innsida.
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