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Presentatör
Presentationsanteckningar
Berätta om ett projekt och en kompetensutvecklingskurs som Uppsala genomförde förra året. Kursen hette Plantskolan och målet var att deltagarna skulle våga presentera mera!Men vad är detta med att presentera mera?Alla som var med på posterpresentationerna igår förstår direkt poängen med att presentera på konferenser – vilken energi det blev, diskussioner och samtal! Jag tycker att det var jätteinspirerande och jag fick lust att starta flera av projekten – och då jobbar jag inte ens på ett medicinskt bibliotek längre…Men kraften i att vara aktiv och delaktig – det är kärnan i varför Uppsala UB genomförde den här kompetensutvecklingskursen.



UUB’s mål 

”Biblioteket skall vara en stark och tydlig 
röst i det svenska och internationella 
biblioteksväsendet.” 
 
Strategier är att 
• delta i lednings-, utrednings-,    
   samverkans- och arbetsgrupper 
• aktivt delta i nätverk och konferenser 
• delta i den offentliga biblioteksdebatten 
• verka för publicering av medarbetarnas  
   biblioteksanknutna arbeten 
• ta initiativ till och anordna svenska och  
   internationella konferenser 

 
 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det står numera i bibliotekets mål: att vi ska vara en stark och tydlig röst i det svenska och internationella biblioteksväsendet-- och strategier för att nå det är bland annat ett aktivt deltagande på konferenser. Vi vill gärna se oss som ett av de främsta biblioteken i Sverige och i den rollen vill vi också vara med och påverka och bidra till utveckling.



Varför presentera? 

• Visa på den mångsidighet och erfarenhet som finns inom 
UUB 

• Bli mer proaktiva 
• Hitta nya samarbets- och samverkanspartner 
• Höja kompetensnivån hos medarbetarna  
• Verksamhetsutveckling  
• Bli en attraktivare arbetsplats som lättare kan rekrytera 

och behålla kompetenta medarbetare. 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Och detta är några av orsakerna och motivationen till att biblioteket tycker att det är viktigt att vara aktiv och presentera mera:Visa på den mångsidighet och erfarenhet som finns inom UUB. Vi har en fantastiskt bred verksamhet, men också områden med nationell spetskompetens, och med många medarbetare som är otroligt kunniga och drivande. Det är det vi vill visa uppVi blir mer proaktiva – vi leder utvecklingen och startar projekt, visar på olika arbetsmetoder. Vi väntar inte på att nån annan ska göra något, utan vi hittar på saker själva. Det är också en viktig sak att visa för våra uppdragsgivare inom universitetet – att vi är aktiva och ledande.genom att vara aktiva så blir det lättare att hitta samarbetspartners – de vet vad vi gör och vem de ska kontakta.Höjd kompetensnivå hos medarbetarna – fler som kan presentera, hålla workshops eller föreläsningar. Att man känner sig trygg i sådana situationerVerksamhetsutveckling – när medarbetare driver projekt eller utveckling på sin arbetsplats – skapar aktivitet i hela organisationen, något som alla har nytta a!En attraktivare arbetsplats som lättare kan rekrytera och behålla kompetenta medarbetare – vi utvecklas, vi lär oss nya saker! ”I Uppsala har ni så mycket på gång!”



Hur når vi dit? 
 
• se på verksamheten på ett nytt sätt 
• att organisationen underlättar t.ex. projektarbete och 

fördjupning och en positiv syn på externa presentationer 
• ge stöd och kompetenshöjning till medarbetarna   

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
så hur ska vi nå dit? Vi kom fram till att det behövdes förändringar på flera olika plan:Vi har ju en väldigt bred verksamhet inom UUB, men förut så var det mest Kulturarvet som presenterade, det var svårare för bruksverksamheten att ”se” vad man skulle kunna presentera. Vad skulle jag kunna prata om? Krävs ett nytt synsätt och att tänka på sin verksamhet på ett annat sätt. Både att göra “projekt” av sin dagliga verksamhet – att dokumentera och sätta mål, men också att se tillbaka på en 20 år lång erfarenhet – vad kan jag se för tendenser, eller dra för slutsatser?Sen krävs också förändringar inom organisationen, t.ex. att ge möjlighet till fördjupning och projektarbete Fördelarna med det kommer kanske inte direkt, men på sikt. Vi måste lära oss att se hur vi kan att arbeta med verksamhetsutveckling och samtidigt skapa underlag för en presentationPratat mycket om detta, särskilt med cheferna som ju är nyckelpersoner när det gäller att prioritera och avsätta tid. �Att åka på konferens har ibland setts som en belöning – inte arbete. Men när man åker för att presentera så är det verkligen mycket arbete och man har en helt annan roll på konferensen.Så såg vi att det behövdes stöd och kompetenshöjning hos medarbetarna – hur ska man annars kunna ha som mål att vi ska presentera mera om medarbetarna känner att de inte kan?



Kunskapsbehov 

• Konferenser – när, var, hur? 
• Vad ska jag presentera? 
• Hur ska jag presentera? 
• Vem kan jag fråga och få hjälp av? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Detta var något av det vi såg att det fanns behov av att stärkaKonferenser – när, var, hur?Vilken konferens ska jag söka till?Hur skickar man in en bra ansökan?Vad ska jag presentera?Vilket ämne är intressant? Vad ligger i tiden?Hur ska jag anpassa det så att det blir mest intressant för min målgrupp?Hur ska jag presentera?Ska jag ha en poster, presentation eller hålla en workshop?Vad är för- och nackdelarna med de olika metoderna?Vem kan jag fråga och få hjälp av?Jätteviktigt! Att man inte kan lära sig allt, men veta var man kan vända sig för mer hjälp.



Plantskolekursen 

• 5 månader 
• 8 deltagare 
• 4 timmar i veckan 
• Deltagare hade med sig en egen idé om något de vill 

presentera eller publicera 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Projektet Plantskolan startade november 2011Med syftet att få Uppsala UB och dess personal att synas i offentliga sammanhangUppmuntra kreativitet och lärandeVi var en projektgrupp på fem personer som planerade upplägget.Så vi lade upp det som en kurs som vi kallade Plantskolan. Den startade januari 2013 med 8 deltagare. Vi hade haft öppet för mellan 5 och 9 deltagare. De kom från alla olika delar av biblioteket.Det var avsatt 4 timmar i veckan, varav hälften var schemalagd. Vi sågs en förmiddag varannan vecka.Deltagare har med sig en egen idé om något de vill presentera eller publicera Allt ifrån att beskriva metoder för att binda bokband, till erfarenheter från när Ångströmbiblioteket samlokaliserades med studentservice på campus, till hur bibliotekets undervisning kan bli mer integrerat med kursplanen.Deltagarna hade kommit olika långt i sina idéer - någon hade just börjat ett projekt och en annan hade precis blivit antagen till en konferens. Det visade sig vara positivt – de hade mycket att lära av varandra och de mer erfarna kunde berätta om sina erfarenheter.



Portfolio 

• Tidsplan 
• Abstract 
• Poster 
• Digital presentation 
• Workshopidé 
• Muntlig presentation 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kursen var uppbyggd kring att deltagarna skulle göra en portfolio.Arbetsprover kan man säga, att testa på att göra alla delar, även om man själv inte kommer att utnyttja den just nu.Så alla har, utifrån sitt projekt, gjort enTidsplanAbstractPosterDigital presentation i tex powerpoint eller preziWorkshopidéMuntlig presentationPortfolion fungerade bra, särskilt som deltagarna var på olika stadier. Då blev portfolion det som var gemensamt och höll ihop kursen. De hade ungefär en portfoliouppgift i månaden som de skulle presentera på våra möten. 



Innehåll 

• Internat 
• Föreläsningar 
• Seminarier 
• Extern kurs: Att tala så att 

andra vill lyssna 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi började kursen med ett internat, för att komma igång ordentligt och för att gruppen skulle lära känna varandra. Här hade vi också bjudit in några kollegor som har presenterat mycket tidigare som inspiratörer, deltagarna sa att de tyckte att det var roligt att höra om deras erfarenheter och att det kanske inte är så märkvärdigt alltid – kan de så kan jag! Internatet var väldigt lyckat – dels svetsades gruppen samman och vi fick en rivstart på arbetet. Dessutom bidrog det till att deltagarna kände sig lite utvalda och satsade på – att det här är något riktigt och viktigt, inte bara något trams. Vi försökte vara tydliga med att ledningen verkligen står bakom Plantskolan.Deltagarna hade sedanseminarier och föreläsningar varvat.Föreläsningarna har varit kopplade till en viss portfoliouppgift, t.ex. att göra en poster eller hålla en workshop. Ofta försökte vi ta in andra kollegor som föreläsare, t.ex. från bibliotekets avdelning för grafisk service när det gällde posters t.ex. Eller andra som är vana vid workshops pratade om det.På seminarierna fick deltagarna presentera sin portfolio-uppgift, och diskutera mer kring hur det har gått. Hur var det att försöka göra en poster för mitt projekt? Någon tyckte det var lätt, andra svårt. Beror ju både på ämnet och personen. Men det är nyttigt att prova. Och diskutera kring vad är skillnaden mellan att ha en poster och en presentation på en konferens?Vi avsatte också tid för att diskutera allas projekt. Gruppen fick ge feed-back till varandra och vi diskuterade mycket kring fokus, målgrupp, presentationstyp och även konkret kring presentationerna.Detta var en viktig del i kursen, att ha ett bollplank att diskutera sina idéer, ofta sitter man ju bara själv. Nu fick de synpunkter från kollegor från helt andra delar av biblioteket. Grunden var att vi hade fått en bra gruppkänsla och att man kunde både ge och ta kritik.Deltagarna har också gått en extern kurs i Universitetets:s regi, en tvådagars kurs med fokus på praktiska övningar i presentationsteknik. Det var en väldigt bra kurs. Bra att ha ett konkret inslag i kursen, det är kanske det man tänker spontant på när man ska lära sig att presentera mera – och det var bra. Men minst lika viktigt att ha ett forum att diskutera sina planer och upplägg.



Vinster 

• Ökad kunskap 
• Presentationer 
• Nya nätverk och kontakter 
• Nytt tänkesätt 

 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det vi kan se i form av vinster och att uppfylla målen ärÖkad kunskap hos deltagarna – praktiskt om presentationstekning och metoder, kunskap om konferenser och publicering. Men även en inblick och kunskap om de andra deltagarnas projekt och arbeten.Flera presentationer har gjorts – några där deltagarna säger att de inte skulle blivit av om de inte gått PlantskolanSkapats nya nätverk – framför allt mellan deltagarna, men också med de föreläsare som vi haft och oss i projektgruppen. Kontakter med bland annat personalen på Grafisk service som har varit till stor hjälp.Deltagarna har också nämnt att de har fått ett lite nytt tänkesätt kring sitt arbete - att det måste ingå i våra olika uppdrag och arbetsuppgifter att undersöka och dokumentera så att det går att utnyttja det till presentationer av olika slag. Och att det är något som man måste börja med redan när man startar ett projekt – hur ska detta redovisas och presenteras? Att redan då börja spana efter konferenser och hela tiden dokumentera för framtiden. Vi har gjort en utvärdering av Plantskolan från deltagarna och generellt är alla nöjda. Mest nöjda var de med seminarierna vilket visar att man egentligen kanske inte behöver göra en så stor kurs, utan mest ge tillfälle till diskussion och reflektion.Vi skrev en rapport till ledningsgruppen som beslutade om en fortsättning av Plantskolan – den heter numera Presentera Mera och drog igång den andra omgången förra veckan. Den har omgången är de 6 deltagare från olika delar av biblioteket. 



Presentera mera! 

Verksamhets-
utveckling 

Kompetens- 
utveckling 

Marknads
-föring 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Att vara aktiv på konferenser kan vara en katalysator som sätter igång många andra aktiviteter och positiva bieffekter inom biblioteket Målen med plantskolan gäller både marknadsföring, kompetensutveckling och verksamhetsutveckling.Marknadsföring – när vi syns mer och presenterar vår verksamhet och våra erfarenheter Kompetensutveckling – när medarbetare både lär sig mer om presentationsteknik, men också att de åker ut på konferenser som presentatöreroch verksamhetsutveckling  - när man startar nya projekt eller tittar på sin verksamhet på ett nytt sätt



Presentera mera! 

Mål 

Medarbetare Verksamhet 

Presentatör
Presentationsanteckningar
På så sätt kopplar det samman organisationens mål, verksamheten och individer och på ett väldigt spännande och givande sätt.



Vi gör skillnad! 

Presentatör
Presentationsanteckningar
För visst gör vi skillnad!Även om det kan vara svårt att se vitsen ibland när man ser på nyheterna, men det är då man måste se helheten! Både universiteten och sjukhusen som vi jobbar på är en del i att förbättra vardagen för människor eller lösa ebola-krisen och att motverka extremism och fanatism.Och vi är en del i det. Varje gång vi undervisar tydligare och mer effektivt, eller hittar nya resurser som motsvarar våra forskares behov, eller förenklar informationen på vår webbsida -  så är vi en del i det. Och om vi hjälps åt kan vi göra ännu större skillnad – och då är att vara aktiv på konferenser och visa upp sina egna goda idéer och lösningar för andra en viktig delSå är det kanske ni som presenterar på EAHIL på workshopen i Edinburgh nästa år? Svenska bibliotek ligger väldigt långt framme, vi har mycket att delge andra! Så fundera på vad ni har gjort som ni vill berätta om eller vad ni skulle vilja diskutera med kollegor från hela Europa! Och sen är det bara att sätta igång att planera!



Tack! 
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