Af Mette Buje Grundsøe,
mbg@aub.aau.dk

Forsvandt mål 4
i skrivebordsskuffen?
Alle FN’s 17 verdensmål er vigtige, men særligt mål
nummer 4 om livslang læring og uddannelseskvalitet
bør stå højt på dagsordenen i alle fag- forskningsog uddannelsesbiblioteker. Men hvordan omsætte
målet til konkret handling og en fælles praksis for
bæredygtighed?
Together we achive more, står der på
væggen, hvor jeg har min daglige
gang.
Dagligt går jeg forbi citatet på vej til
kaffeautomaten og undervisningslokalet. Men forleden fik det mig til at
stoppe op og reflektere over partnerskab og bæredygtighed på fag- forsknings- og uddannelsesbibliotekerne.
Da FN’s 193 lande i september 2015
vedtog 17 verdensmål for bæredygtig
udvikling, var det historisk. For første
gang nogensinde var samtlige regeringer enige om en fælles retning for
en bæredygtig udvikling af verden, og
samtidig forpligtede alle 193 lande sig
til at bidrage til at nå målene inden
2030.

Uddannelseskvalitet og livslang
læring

FN’s bæredygtighedsmål 4 handler
om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles
muligheder for livslang læring. Som
biblioteksmenneske og underviser vil
jeg helst skrive, at jeg hver dag arbejder for at sikre universitetsstuderende
lige adgang til kvalitetsuddannelse, og
fremme muligheder for livslang læring.
På mange måder er det også rigtigt.
Men spørgsmål presser sig på…”træk et
nummer og stil dig i kø”...
Vi ved, at de bedste uddannelses - og
læringsmiljøer har et velfunderet bibli22
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otek, hvor viden, teknologi og mennesker mødes, og gør sig umage, med at
løfte opgaver målrettet kernebrugeres
behov. Betydningen af det gode bibliotek er samtidig velfunderet i national og international forskning og litteratur.
Aktualiseret af DFFU-årsmødet i september, og som opsummeret i formandens beretning her, optager det mig,
hvordan - og på hvilke måder - vi som
videns-og uddannelsescommunity
styrker best practice for bæredygtige
indsatser systematisk. På flere niveauer
og med lokale, nationale og globale
aktører.

Viden for Verden

Både bibliotek, uddannelse og moderinstitution i mellem - hvilket vi på
Aalborg Universitetsbibliotek, og i
sektoren generelt, har lang tradition
for. Men ydermere, at vi i sektoren anlægger et helhedsorienteret perspektiv
på fx uddannelseskvalitet og livslang
læring, og samskabelse i ungdomsuddannelser, forsknings - fag - og folkebiblioteker.
Her deler vi samme kunder i butikken over tid i et uddannelsesmæssig
kredsløb fra vugge til grav.
På Aalborg Universitet (AAU) arbejder
vi med udgangspunkt i strategien
”Viden for Verden” aktivt og ansvarligt
for at bidrage til bæredygtig udvikling
gennem uddannelse, forskning, samarbejde, og ved at reducere miljøpå-

Skal målene nås, må de på
dagsordenen – også hos FFU’erne.
Foto: Mette Buje Grundsøe

virkningerne fra AAU’s drift og ved at
fremme ligestilling og socialt ansvar.
Universitetsbibliotekets udmøntning af
bæredygtige indsatser er således underlagt AAU’s overordnede mission.

Er bæredygtighed lagt
i skrivebordsskuffen på biblioteker?

Tilbage til de gode intentioner om
uddannelseskvalitet og livslang læring
vil jeg kort nævne et projekt fra egne
rækker om læse- og studieteknik målrettet sundhedsfaglige studerende og/
eller ordblinde (joint venture mellem
decentrale studievejledning, folkebiblioteket og universitetsbiblioteket). Det
har ligget i skrivebordsskuffen i årevis
– og trods gode intentioner og velvilje bordet rundt – og er derfor endnu
uden den store effekt.
”Tidskrævende og besværligt” vil
nogen nok indvende. “Vi har ikke
kompetencerne”, ville andre muligvis

DEBAT

5 bud på bæredygtighed
– på AAU
Mere konkret udmøntes bæredygtighed på Aalborg Universitet gennem
blandt andet (udsnit):
• Integrere miljømæssig, økonomisk
og social bæredygtighed på alle
niveauer af strategiske og operationelle aktiviteter
• Have et omdømme og en identitet,
der er forbundet med bæredygtig
udvikling

Særligt mål nummer 4 om livslang
læring og uddannelseskvalitet bør stå
højt på dagsordenen i alle fag- forsknings- og
uddannelsesbiblioteker. Illustration: verdensmaalene.dk

fremføre. Spørger du mig, er det en
misvisende fremstilling.
Indsatser målrettet unge under uddannelse, og med særlige behov, har
således både et tydeligt ophæng i
Aalborg Universitets bærende princip
om problembaseret læring og i principper for bæredygtige partnerskaber.
Fra et biblioteks - og brugerperspektiv
er de studerendes engagement, trivsel
og studiefastholdelse et fælles demokratisk anliggende, naturlig integreret i
ideen om livslang læring og uddannelseskvalitet i folkebiblioteker såvel som
i fag- forsknings- og uddannelsesbiblioteker i Danmark. Og som bibliotekarer
er vi trænet eksperter i at identificere,
bearbejde og formidle viden målrettet
brugerens behov.

Fælles ansvar

Alle ved, at en god historie har skurke,
helte - og gerne en antihelt eller to.
Hvilket narrativ om samskabelse og
bæredygtig udvikling fortælles hos
jer? Og skal vi sammen omsætte ad
hoc initiativerne til bæredygtig praksis? Hvis vi mener, at vi har et fælles
ansvar for at praktisere bæredygtighed
- lokalt og i DFFU, tror jeg vi mangler
debat, og en plan of action, som kan
bevæge os fremad.
Endeligt kan det være inspirerende at
gå ind og se på de delmål, som ligger
under mål 4 – så bliver det hele pludseligt meget mere konkret.

• Være karakteriseret ved åbenhed,
medbestemmelse og have et mål
om lige muligheder for alle, og
et universitet med høj diversitet
blandt medarbejdere og studerende
• Tilbyde uddannelse af højeste
kvalitet, der forbereder fremtidens
universitetsdimittender med viden,
engagement, kritisk tænkning og
praktiske værktøjer, der gør det
muligt for dem at bidrage til et
bæredygtigt samfund
• Levere forskning af højeste kvalitet,
der bidrager til bæredygtige og
innovative løsninger på samfundsudfordringer

Klimamål.
Aalborg Universitet skal…
• have reduceret udledningen af
drivhusgasser med 70% i 2030 (ift.
indeks 1990)
• være klimaneutralt senest
i 2045
Strategien ”Viden om verden” og alle
bud på tiltag for bæredygtighed på
AAU kan findes her:
(https://www.aau.dk/om-aau/
baeredygtighed/politik/).

Mette Buje Grundsøe er cand. scient. bibl. ansat ved Aalborg
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