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Dr. Ross Todd, der er professor ved School of 

Communication and Information, Rutgerss 

University, New Jersey, USA, må efterhånden 

kaldes en legende inden for det internatio-

nale skolebiblioteksområde, for ingen har i så 

mange år som han vedholdende forsket i og 

interesseret sig for dette område.

Ross Todd og jeg har installeret os i et ro-

ligt hjørne af konferencecentret og indleder 

snakken med baggrund i hans oplæg tidligere 

på dagen.

Her havde han blandt andet gjort op-

mærksom på to forskerkolleger, Donna Hara-

way med bogen Cyborg Manifesto og Mary 

Chakyo med Superconnected, og samstem-

mende med dem starter han med at sige, at 

grænserne nedbrydes mellem menneske og 

maskine, og at en ny digital, tekno-social livs-

førelse udfordrer os. Vi er i gang.

Fokus skal �yttes

Det første spørgsmål er naturligvis, hvad et 

skolebibliotek/pædagogisk læringscenter er, 

og Ross Todd starter med at gøre opmærksom 

på, at det i mange lande anses for en unød-

vendig luksus i en digital verden.

- Derfor er det vigtigt at "ytte fokus fra 

skolebiblioteket som en samling af informa-

tioner, bøger og enheder til fokus på, at det 

skal lære eleverne engagement og kritisk stil-

lingtagen, siger han.

Han fortsætter med at understrege, at det 

mere end nogensinde er den pædagogiske 

rolle eller dimension, der er i spil. Det pæda-

gogiske læringscenter skal skabe rum for at 

transformere information til viden, kritisk vi-

den.

Ross Todd understreger også vigtigheden 

af begrebet læsning, som ikke blot skal for-

stås i klassisk forstand som ”at læse”, men 

også som at læse billedligt, at forstå sig selv, 

at kunne læse det 21. århundrede.

- At læse og at lære at forstå og deltage 

i det omgivende samfund – også den digitale 

verden – at undersøge, at inspirere, at gå på 

opdagelse osv. kræver en pædagogisk til-

gang, påpeger han. 

- Jeg kommer fra en kognitivt formet bag-

grund, og det vigtigste er for mig at se at ska-

be og understøtte de pædagogiske strukturer 

for at engagere eleverne til at lære.

Det handler om at være kritisk

Han fortsætter drilsk med en snak om de for-

skellige navne på skolebiblioteket og spørger 

retorisk, at hvis det hedder læringscenter, 

hvad er så resten af skolen? Her er mange 

muligheder. 

- Jeg har noteret mig diskussionen i Dan-

mark, men uanset betegnelsen er det vigtig-

ste, hvordan det forstås i en national kontekst, 
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Ross Todd kender til diskussionen i Danmark om navnet pædagogisk læ-

ringscenter – for hvis det er et læringscenter, hvad er så resten af skolen? 

– for ham kunne det f.eks. være I-Center, bare det ”virker”.
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Navigation i en digital verden
oatien, ”fanget” professor Ross Todd for et interview.

og hvad der her giver mening. Kald det, 

hvad man vil, når blot det ”virker”. 

- Skal jeg endelig byde ind med et 

navn kunne det være I-Center, hvor I 

står for Inquiry (spørgsmål), Investiga-

tion (undersøgelse), Information og In-

novation. 

Vi fortsætter ad teknologiens spor, 

hvor Ross Todd hævder, at vi ikke læn-

gere er så fascinerede af den moderne 

teknologi. Vi har alle været igennem 

”fejlene” en til en, siger han.

- Derfor er det vigtigste nu, at vi læ-

rer, hvad vi kan bruge de mange elek-

troniske enheder til i et aktivt, kritisk 

engagement i forhold til alle de infor-

mationer, vi modtager.

- Stop nu med at #nde hundredvis 

af kilder og mængder af materialer, lær 

eleverne at #nde det relevante, anvende 

det til at få viden, til at forstå det og at 

skabe en egen forståelse.

- Stop kopier-og-indsæt. Den tid er 

forbi, vi skal videre. Det er skolebibliote-

kets vigtigste afsæt til undervisningen, 

læring, viden og at forstå, at skabe den 

”kritiske kapacitet”, det handler om.

Stil de rigtige spørgsmål

Dette får Ross Todd til at fortsætte med 

det måske vigtigste pædagogiske emne 

– nemlig at stille spørgsmål, at eleverne 

stiller spørgsmål. Det er en kompleks 

kompetence.

- Hvordan får man lært eleverne at 

stille dybe og meningsfulde spørgsmål?, 

spørger han.

- Det er en del af den pædagogiske 

opgave at udvikle den kritiske tanke-

gang, vi ønsker eleverne skal besidde 

og forstå.

Ross Todd fabulerer længe over, at 

eleverne skal kunne stille engagerede 

og kritiske spørgsmål, så de kan forstå 

de enorme mængder af information og 

dermed danne deres egen mening og 

få viden. Derfor er det vigtigt, at sko-

lebiblioteket er pædagogisk funderet, 

understreger han.

Derefter vender han tilbage til de to i 

indledningen omtalte forfattere, som si-

ger, at børn i dag be#nder sig i en form 

for digital virkelighed med facebook, 

snapchat osv. 

- Derfor vi må holde op med at sige, 

at vi andre er i den virkelige verden. Ver-

den er, som den ser ud – med det hele. 

Dét er verden, og det er børnenes liv! 

De kender til farerne på nettet og det,  

der er værre – det sorte net eksempel-

vis.

- Spørgsmålet melder sig så, hvor-

dan vi skaber en selvbeskyttelse? Det er 

også en del af den pædagogiske rolle. 

Det handler ikke kun om den fælles 
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versity, New Jersey, USA, har bred viden om skolebiblioteker i hele verden og taler 

gerne om de digitale udfordringer. 

agenda, det handler også om indivi-

det. Og det handler ikke kun om etisk 

opførsel og social beskyttelse, men om 

beskyttelse af hele sig selv. 

Fra fortrolighed til kompetence

Det er også en del af hans egen hver-

dag, fortæller Ross Todd, som på uni-

versitetet er i gang med at uddanne nye 

studerende til netop at blive kompeten-

te undervisere og ”undersøgere”. 

Ross Todd har stor viden verden 

rundt, men han bagatelliserer det ved 

at sige, at det er en del af hans arbejde. 

Han tager dog så lige fat på Danmark 

og et af de aktuelle, digitale tiltag, Ma-

kerspace m.v., som #ndes både i plc- og 

biblioteksverdenen.

Han siger, og stiller sig her meget 

kritisk:

- Er det ikke blot forbigående? Er 

børnene virkelig kreative her? Er de 

kritiske, og er det lykken med endnu 

en digital op#ndelse, en 3D-printer el-


