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Med reisestipend fra SMH var det mulig for meg å delta på ICIL 2019, som ble arrangert av North-
West University i Vanderbijlpark, Sør-Afrika. Denne konferansen er en søsterkonferanse til den årlige 
ECIL-konferansen (European Conference on Information Literacy) som arrangeres i et forskjellig land 
fra år til år. Denne kjenner sikkert flere til. Byen Vanderbijlpark har rundt 95 tusen innbyggere, 
regnes som en industriby og er altså stedet for ett av campusene til North-West University. Byen 
ligger i provinsen Gauteng, en times kjøretur sør for Johannesburg. 

Konferansen varte fra 23. til 26. september, og årets tema var «Information literacy in all spheres of 
life». Programmet strakte seg over 4 dager. I dette blogginnlegget har jeg valgt ut noen foredrag 
blant veldig mange, valgmulighetene var store blant mange parallelle innlegg.  

Startskuddet for den første dagen ble gitt av professor Serap Kurbanoglu fra Tyrkia. Hennes 
åpningsinnlegg dreide seg om informasjonskompetanse i «a post-truth era», noe som kanskje kan 
oversettes til «postfaktuell tidsalder» på norsk. Dette begrepet kan tenkes som omstendigheter der 
følelser, tro og falske nyheter tillegges mer innflytelse enn fakta og bevis. Professor Kurbanoglu viste 
til at falske nyheter i form av des- og feilinformasjon, urbane myter og konspirasjonsteorier alltid har 
eksistert, men at spredningen av dette i dag har en alarmerende hastighet. 

Det er ikke vanskelig å være enig med henne i at dette medfører at evnen og tilbøyeligheten til å 
tenke kritisk om informasjon er viktigere enn noen gang. Hun vektla at kritisk tenking krever at 
enkeltpersoner utvikler og opprettholder evnen til å skille ut evidensbasert og objektiv informasjon 
for å kunne gjøre gode vurderinger.  

Kurbanoglu er ikke i tvil om at denne problemstillingen er altfor sammensatt til at det finnes en enkel 
løsning. En del av løsningen er for utdanningsinstitusjoner å tilby kurs i informasjonskompetanse, og 
undervisning hvor kritisk tenkning, digital leseferdighet, nyhets- og mediekunnskap er de 
fremtredende komponentene. Det er ingen hurtigløsninger og tidshorisonten er lang. 
Informasjonsfagfolk må øke innsatsen for å utstyre den enkelte med utvidede ferdigheter i 
informasjonskunnskap. Dette åpningsinnlegget satte tonen for fire interessante dager! 

Etter at første konferansedag var unnagjort var det på kvelden offisiell åpning av konferansen, med 
god mulighet til å bli kjent med de andre deltagerne. Den påfølgende dagen noterte jeg spesielt flittig 
under innlegget til Teresa MacGregor fra Carnegie Melton University i Qatar. Innlegget het 
«Desperate undergrad seeks scholarly article for short term paper: using lonely hearts ads and speed 
dating to introduce students to library databases».   

Hun påpekte at hvis vi som bibliotekarer skal introdusere studentene for den enorme mengden 
informasjon som er tilgjengelig gjennom forskningsdatabaser, så må vi være kreative og innovative 
når det gjelder metodene vi bruker. Langdryge forelesninger, kjedelige trinnvise demonstrasjoner og 
tunge veiledninger holder ikke for «Snapchatty Millennials» og «Instagramming post-Millennials» 
som hun kalte ungdommen.  

MacGregor viste til forskning utført på såkalte Millennials som viser at de jobber best når de driver 
med aktive læringsaktiviteter i mindre format, og i avslappede miljøer som inkluderer humor og 
moro. Så, hvordan fanger man da studentenes interesse? Hennes forslag er å legge opp 
undervisningen som en slags speeddating eller «Speed Databasing» hvor studentene får en sjanse til 
å «møte» flere databaser i løpet av en undervisningstime. Bibliotekarer fungerer som 
«matchmakere» ved å lage «personlige profiler» for hver database, og ved å minne studentene om 



at det å bli kjent med en database krever å gå utover førsteinntrykket (dvs. den grunnleggende 
søkesiden). Enten studentene finner den perfekte partneren (databasen) for en presserende oppgave 
eller deres sjelevenn i en database de vil bruke gjennom hele sin akademiske karriere, er «Speed 
Databasing» en engasjerende og tilnærming til undervisning på dette feltet. 

Festmiddagen på kvelden 24. september falt på samme dato som Sør-Afrikas National Heritage Day. 
Dette er en dag hvor sørafrikanerne feirer deres sammensatte kultur og tradisjoner, og samtidig 
anerkjenner at landet Sør-Afrika tilhører alle sammen. Det var konferansedeltagere i ulike 
tradisjonelle drakter, vi fikk servert mat typisk for Sør-Afrika, og det var taler og kulturelle innslag. 
Åpningen av festen besto blant annet av en mann som framførte av et slags dramatisk epos, utført på 
et innfødt språk som inneholdt klikkelyder. Videre var det et lengre innlegg hvor det ble vektlagt at 
alle etnisiteter måtte gjøre en innsats for å skape samhold. Sør-Afrika har mange forskjellige språk, 
og en mye brukt herske-/ekskluderingsteknikk er visstnok å slå over på et språk som ikke alle i 
samtalen behersker. Ellers var det også musikalske innslag, fra opera til taffelmusikk. En utrolig fin 
kveld.  

Etter festlighetene dagen før hvor man fikk pratet med mange interessante mennesker, var det på 
konferansen tredje dag tid for å bli kjent med en ny skikkelse: Vi ble presentert for Referella, den 
interaktive henvisningsassistenten. Hun ble presentert av van Rensburg, Coetzee og Andrianatos fra 
konferansens vertskap North-West University, og Scheepers fra Matchframe Media.   

Som de fleste bibliotekarer kjenner til, er referansehåndtering blant de mest kritiske ferdighetene 
studentene trenger i sitt studium. Teamet bak Referella fortalte at de har opplevd undervisning av 
referansehåndtering som en utfordrende oppgave. De viste til forskning om at studenter sliter med å 
forstå forholdet mellom akademisk skriving og referansehåndtering. Dessverre søker mange 
studenter ikke veiledning, og resultatet er at mange faller ut av studiet sitt på grunn av dette.  

Van Rensburg og kollegene hadde derfor sett behov for innovative og kreative inngrep som kunne 
veilede studenter utenfor klasserommet, på disses egne premisser. Ved å bruke sammensatte 
læringsteknologier kom de fram til en «assistent» de kunne henge vanskelige begreper, som ligger til 
grunn for referansehåndtering på. Dette så de på som en mulighet til å hjelpe studentene med å 
lykkes i å integrere kilder i deres akademiske skriving. Man kan sjekke hva dette går ut på, ved å gå til 
http://library.nwu.ac.za/referella  

Et annet innlegg jeg fant interessant, ble lagt fram av Lisa Thompson og Ike Hlongwane fra University 
of South Africa. De spurte «How can there be a Fourth Industrial Revolution without information 
literacy?» Det var forresten flere som hadde innlegg hvor den fjerde industrielle revolusjon (altså en 
eksplosiv teknologisk utvikling hvor det fysiske og digitale smelter sammen) var en del av temaet. 
Denne utviklingen har blant annet brakt oss avansert robotikk og autonome teknologier, kunstig 
intelligens, og maskinlæring.  

Thompson og Hlongwane fortalte oss at denne utviklingen fordrer at den fremtidige arbeidsstyrken 
må utstyres med ferdigheter som kan brukes på tvers av sektorer. Undervisning i 
informasjonskompetanse på skoler og universiteter, gir en unik læringsplattform for å sikre at elever 
og studenter skaffer seg den kyndighet som er nødvendige for å henge med i det nye arbeidslivet. De 
forutsatte at opplæring i informasjonskompetanse må munne ut i smidig informasjonsinnhenting, 
forståelse, problemløsning, ansvarlig bruk av informasjon, livslang læring, innovasjon og kreativitet. 
Dette mente de er nødvendig for akademisk suksess generelt, og i forhold til den fjerde industrielle 
revolusjon spesielt. 

http://library.nwu.ac.za/referella


Avslutningsvis foreslo de at kanskje det mest ønskede resultatet av informasjonskompetanse er 
nysgjerrighet og entusiasme. Dette er egenskaper som i liten grad kan læres, men heller vekkes til 
live. Derfor er det viktig at dette fremmes kontinuerlig på skoler og universiteter. Det er drivkraften 
til å ønske å vite, som vil føre til at man lykkes. Hvis skolelever og studenter (hvorav mange ser ut til å 
være ekstremt teknisk kyndige) ikke gjør seg informasjonskompetente, vil de få vansker. 

Alt i alt var det en fantastisk spennende konferansen å delta på. Det skal visst arrangeres en 
tilsvarende konferanse i Sør-Afrika i 2021, og jeg vil sterkt anbefale å prøve å få deltatt på denne. Jeg 
vil avslutte med en litt artig episode på morgenen avreisedagen. Hotellkomplekset hvor flere av oss 
konferansedeltagere bodde, lå slik til at påfugler spankulerte omkring på området. Da jeg hadde 
sjekket ut og gikk for å finne transporten tilbake til Johannesburg flyplass, rundet jeg et hjørne og der 
sto en påfuglhann fem meter fra meg med alle fjærene utspilt foran en hunn. Jeg stoppet opp ved 
dette flotte bildet, og påfuglen snudde seg sakte rundt mot meg. Et flott farvel med fantastiske 
konferansedager i Vanderbijlpark, Sør-Afrika. 

 

 

 


