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1. Indledning 

 

DEFF-projektet ”E-læring, informationskompetence og biblioteksservices” har som mål at 

undersøge, hvordan det virtuelle bibliotek kan skabe værdi og udvikling til uddannelser og 

virtuelle læringsmiljøer ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter. For det 

første vil man have viden om hvordan bibliotekerne kan bidrage til understøttelse af 

studerendes digitale dannelse og læring ved at give dem adgang til kvalificeret information og 

ved at præsentere dem for e-baserede værktøjer til at håndtere komplekse 

informationsspørgsmål. Dette har afstedkommet at projektet har haft særligt fokus på 

udviklingen og produktionen af e-læringsobjekter og læringsaktiviteter. For det andet vil man 

også have viden om hvordan de nævnte e-læringsbaserede værktøjer kan ruste studerende til at 

virke på fremtidens arbejdsmarked. Projektet har derfor også haft et fokus på employability. 

Formålet med denne rapport er at samle noget af den viden op, som projektet har erhvervet sig 

på de nævnte to områder.  

Rapporten skal opsamle den viden, som projektet har erhvervet sig i elleve delprojekter i løbet 

af det første halvandet år. Det skal den gøre ved at formidle en række fleksible koncepter for 

hvordan man kan integrere det virtuelle bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer. Koncepterne 

baserer sig på de indvundne erfaringer i projektet ved at støtte sig først og fremmest på de 

eksempler af e-læringsobjekter og læringsaktiviteter, som har været udviklet og produceret i de 

elleve delprojekter. Koncepterne er samtidig begrundet på en sådan måde at de er anbefalinger 

for det videre arbejde med integrationen. Der vil blive gennemgået ni koncepter (afsnit 5). 

Koncepterne efterfølges af et afsnit om fem udfordringer (afsnit 6). Disse udfordringer anviser 

hvilke dilemmaer, man kan møde i arbejdet med integrationen af det virtuelle bibliotek på tværs 

af de ni koncepter.   
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2. Rapportens formål, metode og opbygning 

 

Rapportens formål er at formidle resultaterne af en undersøgelse om de måder hvorpå de elleve 

delprojekter i løbet af efteråret 2014 til og med efteråret 2015 har arbejdet med integrationen 

af det virtuelle bibliotek, dvs. med at integrere bibliotekernes systemer, ressourcer og services i 

de virtuelle læringsmiljøer, samt hvad vi heraf kan udlede af koncepter for det videre arbejde.  

Opstillingen af koncepterne baserer sig ikke på spørgsmålet om i hvilket omfang de studerende 

har opnået en læring på baggrund af aktiviteterne. De baserer sig derimod på to andre ting. 

Konceptudviklingen baserer sig for det første på om man fra projektdeltagernes side selv har 

oplevet at man har lykkes med integrationen og i så fald på hvilken måde. For det andet støtter 

den sig på en række begreber, der er hentet fra e-læringens teorier og modeller, herunder 

modellen for e-didaktisk design.   

Generelt består ´koncepter´ af ideer, der har haft afgørende betydning for udformning af et 

projekt eller et produkt. Der er derfor i rapporten fokus på de ideer, som produktionen af e-

læringsobjekterne og designet af undervisningsaktiviteterne har baseret sig på. Der er 

derudover tale om ´fleksible´ koncepter på den måde at de ikke skal forstås som 

færdigudviklede en gang for alle, men derimod snarere som koncepter, der fremover kan 

videreudvikles. Endelig skal det også siges at de ni koncepter, der opstilles i afsnit 5, ikke skal ses 

som adskilte men derimod som mulige at kombinere med hinanden. Koncepterne bygger som 

sagt på eksempler fra delprojekterne og kan derfor også i projekterne selv ses kombineret med 

hinanden.    

Det materiale, der ligger til grund for rapportens opstilling af koncepterne er blevet indsamlet 

på to måder. For det første er det indsamlet gennem deltagelse i det 

kompetenceudviklingsprogram, som de involverede i de elleve projekter deltog i fra oktober 

2014 til og med den første del af foråret 2015. Dette gav et indblik i hvilke typer af e-

læringsobjekter, som delprojekterne blev inspireret til. For det andet bygger det på interviews 

med deltagerne i de elleve delprojekter. Alle grupper bag delprojekterne blev interviewet over 

to gange. Den første omgang af interview foregik fra januar til marts 2015, og den anden 

omgang foregik i juni 2015. Alle interviewene har foregået i de pågældende biblioteker med 

undtagelse af nogle enkelte tilfælde. Hver af de tyve interview har taget mellem 1 ½ til 2 timer.  

I august 2015 forelå den første version af indeværende rapport. Deltagerne modtog rapporten 

og fik derefter mulighed for at give feedback. Koncepterne blev diskuteret på flere 

netværksmøder i løbet af efteråret 2015. Der blev yderligere foretaget tre interviews med 
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deltagere fra de delprojekter, der først blev færdiggjort i efteråret 2015. Samlet gav alt dette 

input til den endelige version af rapporten.  

De elleve delprojekter har i rapporten følgende navne:  

1. Biblioteket ved Københavns Erhvervsakademi hedder kort KEA.  

2. VIA Bibliotekerne repræsenterer 2 projekter, nemlig dels biblioteker ved 
sygeplejerskeuddannelserne, her VIA SUND,  

3. og dels biblioteker ved socialrådgiver- og pædagoguddannelserne, her VIA SOCPÆD. De 
sidste repræsenterer dog to subprojekter, så i rapporten henvises der til tider alene til 
projektet for de socialrådgiverstuderende, her kaldet VIA SOC, og projektet for de 
pædagogstuderende, her VIA PÆD.  

4. Aalborg Universitetsbibliotek er betegnet ved AUB.  

5. Danmarks Tekniske Informationscenter kaldes DTUB. 

6. Aarhus University Library kaldes AUL. 

7. Københavns Universitetsbibliotek omtales med KUB. 

8. CBS Bibliotek benævnes CBS B. 

9. Roskilde Universitetsbibliotek benævnes RUb, og endelig 

10. Syddansk Universitetsbibliotek betegnes som SDUB. 

11. Danmarks Tekniske Informationscenter og Københavns Universitetsbibliotek har 
samarbejdet omkring produktionen af et Coursera kursus. Dette projekt omtales som 
DTUB & KUB.  

Rapporten tager udgangspunkt i en tværgående analyse af de elleve projekter. Den indeholder 

dog også et bilag, hvor de elleve delprojekter beskrives hver for sig (se bilag 1).  

De elleve delprojekter har alle arbejdet i lidt forskellige tempi. Det har betydet at nogle af 

projekterne var nået ganske langt allerede i vinteren 2014/2015 (som f.eks. VIA SUND), mens 

andre først rigtig kom i gang med at indholdsbestemme projektet i foråret 2015.  

Ordet e-læringsobjekt anvendes mange gange igennem rapporten. Ordet driller en smule og 

behøver derfor en kommentar. I rapporten anvendes ordet ofte for et digitalt objekt som f.eks. 

e-tivities (som defineres s.13), rubrics (som defineres s.23), videoer, digitale tutorials, links, 

informationsressourcer, en prezi præsentation, digitale spil-inspirerede objekter, digitale quiz, 

LibGuides, men også mere bredt som en digital platform og som et digitalt kursusrum. Der 

forekommer dog også tilfælde, hvor det bruges i en bredere betydning, nemlig hvor det henviser 

til det samlede antal digitale aktiviteter, som et projekt har arbejdet med i forhold til deres 

uddannelsesinstitutions LMS-system eller f.eks. det samlede antal videoer til brug for 
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produktionen af et Coursera-kursus. Endelig forekommer det også at e-læringsobjektet bliver 

forstået som den samlede undervisningsaktivitet, som man har planlagt og gennemført. Der er 

ingen tvivl om at det er problematisk at skære begrebet ´e-læringsobjekter´ til som om der alene 

var tale om ´objekter´, fordi de også indeholder f.eks. et bestemt fagligt stof og bestemte 

læringsmål. De er på den måde alle produceret med en læringsmæssig intention og er som 

sådanne pædagogiske midler, der ikke kan adskilles fra den konkrete undervisningsaktivitet de 

er tiltænkt at skulle benyttes i. På grund af den store forskellighed i de elleve delprojekters 

aktiviteter har det dog vist sig nødvendigt at acceptere at begrebet kan have alle de tre nævnte 

betydninger.  

Rapporten er opbygget på følgende måde: Først gennemgås en model for udvikling af e-læring, 

som alle delprojekterne tog udgangspunkt i. Det er modellen for e-didaktisk design (afsnit 3). 

Dernæst ses der nærmere på projekternes forskellige kontekster (afsnit 4). Der indledes med en 

kort gennemgang af de forskellige sub-mål, der har ligget i delprojekterne. Forskelligheden i 

målsætningerne giver overordnet en pejling af hvad man har villet i det samlede projekt. Efter 

dette gives der en oversigt over de forskellige kontekster, som projekterne har foregået i. Der er 

meget store forskelle i de rammer og vilkår, som projekterne har levet i med hensyn til f.eks. 

uddannelsernes type, kursernes varighed, antal studerende, der er involveret i kurserne, 

eksisterende samarbejdsrelationer omkring produktionen af e-læringsobjekterne m.m. 

Efter den nævnte kontekst-oversigt gås der over til den egentlig konceptopstilling (afsnit 5). Her 

gennemgås de ni koncepter. Alle ni koncepter lever i et kontinuum mellem at rumme nogle 

muligheder og besidde nogle begrænsninger. Det fører til et afsluttende afsnit, der skitserer fem 

udfordringer (afsnit 6).   
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3. Den e-didaktiske model  

 

Som en del af DEFF-projektet blev der udbudt et kompetenceudviklingskursus for projektets 

deltagere i efteråret 2014. På dette kursus blev der præsenteret en model for e-didaktisk 

design. Det er en model, som skal understøtte planlægning og gennemførelse af undervisning og 

læring, hvori digitale medier indgår. Modellen bygger således på tankegangen om ´blended 

learning´, hvor man tilsigter at integrere netbaseret undervisning med 

tilstedeværelsesundervisning på en pædagogisk udbytterig måde (Pedersen og Bertelsen (2015), 

s. 1). Modellen for e-didaktisk design i den form som vises i figur 1 blev fremlagt af 

specialkonsulent Inger-Marie F. Christensen fra Syddansk Universitet i en power point 

præsentation på det nævnte kompetenceudviklingskursus for delprojekternes deltagere. 

Modellen er bygget op over otte faktorer: Læringsmål, læringsaktiviteter, teknologier, 

evaluering, tid, underviserroller, studenterroller og rum.   

Læringsmål* Læringsaktiviteter Teknologier Evaluering 

Viden 
Færdigheder 
Kompetencer 

Individuel 
Samarbejde 
Kreative 

Funktioner 
Repræsentationsformer 
Modaliteter 

Prøveformer 
Kriterier 
Undervisningsevaluering 

Tid Underviserroller Studenterroller Rum 

Formel tid 
Uformel tid 

Instruktør 
Distributør 
Facilitator 
Moderator 
Vejleder 

Forudsætninger 
Som modtager 
Som deltager 
Som producent 
 

Det fysiske rum 
Det virtuelle rum 
 

*Styrende for planlægningen 

Figur 1. E-didaktisk design. Modellen, som blev præsenteret af Inger-Marie Christensen, SDU, er 

udviklet på baggrund af Pedersen, L.L. (2013). Blended Learning Design. Læringsteknologisk 

Enhed, UC Lillebælt, og Hachmann (2012). Det digitale lærerteam – Design 

(https://rhachmann.wordpress.com/2012/04/25/det-digitale-laererteam-design/ (lokaliseret 

den 16.dec.2015)). Se også Pedersen og Bertelsen (2015), s.7. 

Enhver planlægning og udførelse af en undervisningsaktivitet med inddragelse af digitale medier 

skal inddrage alle de otte faktorer. Modellen skal hjælpe de undervisere, der skal planlægge og 

udføre en undervisningsaktivitet, hvor digitale medier indgår, på en sådan måde at de får 

afstemt indholdet i de otte faktorer efter hinanden. Der tilstræbes således alignment imellem 

faktorerne. Læringsmålene skal være orienteret mod mål, der er defineret i uddannelsens 

studieordning, kursusbeskrivelsen, samt de mål mod employability, som man i den konkrete 

sammenhæng har valgt. De valgte læringsaktiviteter skal dernæst understøtte arbejdet med 
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læringsmålene. Teknologien skal udvælges, så den understøtter både de valgte mål og 

aktiviteter. Evalueringen skal kunne give en konstruktiv feedback til både uddannelse, 

underviser og de studerende for udviklingen af undervisningsaktiviteter fremover. Der skal 

yderligere træffes beslutninger om faktorerne tid og rum, dvs. hvor og hvornår skal læringen 

finde sted? Hvilke aktiviteter skal foregå i det virtuelle rum og hvilke i det fysiske rum, og hvad 

er det mest optimale i forhold til mål og aktivitet? Endelig er valgene af underviser- og 

studenterroller afgørende. Ønsker man at underviseren indtager en instruktør- eller f.eks. 

facilitatorrolle, og hvordan hænger dette sammen med læringsmålene? Hvis underviseren skal 

være instruktør, vil det blive vanskeligt at få skabt en studenterrolle, hvor denne forventes at 

producere dele af indholdet i undervisningen. Den studerende vil derimod i det tilfælde snarere 

indtage den passive rolle som alene modtager. Er underviseren derimod tildelt en rolle som 

facilitator, vil en mere aktiv studenterrolle i form af f.eks. producent kunne udvikles.  

Valg og beslutninger med hensyn til læringsmål, -aktiviteter, teknologier og evalueringsform vil 

sætte både muligheder og begrænsninger for valget af underviser- og studenterroller, men også 

for tid og rum for de pågældende aktiviteter. Omvendt vil roller, tid og rum i form af 

rammefaktorer også indebære muligheder og begrænsninger for valgene af mål, aktivitet, 

teknologi og evalueringsform.  

Denne model for e-didaktisk design har været udgangspunktet i delprojekterne. Den har 

fungeret som inspiration såvel som rettesnor for udvikling af e-læringsobjekterne og 

læringsaktiviteterne. 
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4. Delprojekternes forskellige kontekster 

 

4.1  Mål og submål 

 

I alle de elleve delprojekter har man haft som mål at få bibliotekets læringsaktiviteter integreret 

i kursusforløbene på de lokale LMS-systemer. Der har dog også været en del supplerende mål. 

I nogle af projekterne har man overordnet gået efter at ville etablere et mere intensivt 

samarbejde med fagenes undervisere. Derudover har rigtig mange af projekterne gået efter at 

ville udforske hvilke muligheder teknologien i det lokale LMS-system kan tilbyde konkrete 

undervisningsaktiviteter. Et af projekterne har yderligere haft som intention at ville udvikle 

brugen af det lokale LMS-system med hensyn til hvordan man kunne udforme nye kursusdesign. 

Der er også et delprojekt, der gerne ville udvikle e-læringsobjekter, der kunne repræsentere en 

fornyelse i e-læringsfeltet. De fleste har desuden ønsket at delprojektet støttede op om den 

pågældende uddannelsesinstitutions pædagogiske målsætning eller dens e-læringsmæssige 

visioner.  

Derudover findes der en række delmål i form af at man f.eks. gerne ville udvikle 

undervisningsformer, der kunne engagere de studerende. Andre har talt om at de gerne ville 

styrke de akademiske elementer i uddannelsen. Endelig har man i nogle af projekterne 

fremhævet at man gerne ville udvikle produkter, der kunne repræsentere bibliotekets faglige 

baggrund og formål, og i den forbindelse f.eks. også at udvikle en variation på de kurser, som 

biblioteket almindeligvis har tilbudt de studerende.    
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4.2  Typen af uddannelse 

 

For det første skal vi se på hvordan delprojekterne er fordelt i forhold til at være en del af en 

net- eller en tilstedeværelsesuddannelse, men også om delprojektet har arbejdet med at 

etablere eller udvikle et eget kursus eller om man ser aktiviteterne som et supplement til andres 

fagfaglige kurser. I den følgende model kan vi se fordelingen:  

 

 

                                                            Eget kursus 
 
 
                                              DTUB & KUB            DTUB, SDUB, RUb 
   
 
            Netuddannelse                                                                               Tilstedeværelses 
                                                                                                             uddannelse 
                                              VIA SUND      VIA SOCPÆD  

                         KEA, AUB, AUL,  
                                                                               KUB, CBS B 
     
                                                 Supplement til andres kursus 
 

Figur 2. Typer af uddannelse 

Fem projekter, KEA, AUB, AUL, KUB og CBS B er projekter, hvor objekter såvel som aktiviteter er 

supplement til andres fagfaglige kurser. Samtidig er kurserne tilhørende 

tilstedeværelsesuddannelser. VIA SOCPÆD-projekterne indeholder elementer, der er til såvel 

net- som tilstedeværelsesuddannelser. Samtidig er deres objekter og aktiviteter dog også 

supplement til de fagfaglige kurser. VIA SUND´s projekt er alene rettet mod netuddannelse men 

igen i høj grad som et supplement til andres kurser. Dog har de også en egen kursusgang. 

Tilbage står de fire projekter, DTUB, SDUB, Rub og DTUB & KUB, som alle repræsenterer egne 

kurser. RUb, SDUB og DTUB´s lokale kurser må siges at være tilstedeværelseskurser, mens DTUB 

& KUB´s Coursera kursus tilhører netuddannelsesdimensionen.  
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Når vi ser på hvordan ti af de elleve projekter fordeler sig på uddannelsesniveauet, er 

bachelorniveauet det, der dominerer. Fordelingen af uddannelsesniveauet vises i figur 3. Seks af 

projekterne knytter sig til uddannelsesaktiviteter på bachelor eller professionsbachelor niveau. 

KEA VIA 
SUND 

VIA 
SOCPÆD 

AUB DTUB AUL KUB CBS B SDUB Rub 

Erhvervs-
akademi 

Prof 
BA 

Prof BA BA BA BA BA KA Ph.d. Ph.d. 

Figur 3. Ti af de elleve delprojekter fordelt på uddannelsesniveau. 

Coursera-kurset tilhører MOOCs (Massive Open Online Courses) og er som sådan rettet mod 

modtagere, der ikke nødvendigvis er tilknyttet en uddannelsesinstitution og som derfor heller 

ikke påkræves et bestemt uddannelsesniveau. Det er derfor ikke taget med i ovenstående tabel. 

Disse forskelle på uddannelsesniveau kan få en til at tænke i at forskellene bør relateres til den 

nationale kvalifikationsramme1, dvs at kvalifikationsrammen stiller forskellige forventninger til 

projekternes aktiviteter. Umiddelbart forudsættes der dog ikke så tæt en forbindelse mellem 

kvalifikationsrammen og de enkelte projekter. Kvalifikationsrammens niveaubeskrivelser gælder 

uddannelser som helhed og derfor mindre for enkelte projekter. Alle uddannelser uanset niveau 

i kvalifikationsrammen kan nemlig behøve øvelser, cases, e-tivities m.m. Også den betoning af 

nye underviser- og studenterroller, som e-læringslitteraturen er stærk fortaler for, gælder for 

alle niveauerne. Det konstruktivistiske læringssyn er ligeledes relevant uanset niveau.    

Informationskompetence er et emne, som i uddannelserne kan ses som en støtte til det 

akademiske element. Hvis man ser på uddannelsesbeskrivelserne i kvalifikationsrammen, så 

nævnes der på alle niveauer at teorier og metoder har en central betydning.   

Uddannelsen på f.eks. KEA er en erhvervsakademisk uddannelse. Vigtige ord, som den får med 

af kvalifikationsrammen i den nævnte forbindelse er f.eks. at de studerende ”skal have viden om 

erhvervets og fagområdets … central anvendt teori og metode”. Derudover skal de ”i en 

struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden  …. i relation til erhvervslivet”. Her kan den 

strukturerede sammenhæng netop være en studiemæssig sammenhæng.  

 

                                                           

1 http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-

dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/andre/dk-

videregaaende/kvalifikationsramme_dk_videregaaende_uddannelse_20080609.pdf.  

De anvendte citater i dette afsnit er fra denne tekst.  

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/andre/dk-videregaaende/kvalifikationsramme_dk_videregaaende_uddannelse_20080609.pdf
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/andre/dk-videregaaende/kvalifikationsramme_dk_videregaaende_uddannelse_20080609.pdf
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/andre/dk-videregaaende/kvalifikationsramme_dk_videregaaende_uddannelse_20080609.pdf
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De studerende på uddannelser på bachelorniveauet ”skal have viden om teori, metode … inden 

for en profession eller et eller flere fagområder”. Derudover skal de ”kunne vurdere teoretiske 

…. problemstillinger” og de skal ”kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede 

situationer i studie- … sammenhænge”. De skal også ”kunne identificere egne læringsbehov og 

strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer”. 

De studerende skal på kandidatniveauet have viden ”inden for et eller flere fagområder”, og skal 

”på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets/fagområdernes viden samt kunne 

identificere videnskabelige problemstillinger”.  

Endelig skal de studerende på en ph.d.-uddannelse ”have viden på højeste internationale niveau 

inden for forskningsområdet”. De skal kunne bidrage ”til udvikling af ny viden” og skal ”mestre 

de videnskabelige metoder og redskaber”.  

Informationskompetence er derfor et relevant emne for alle uddannelserne. Alligevel kan vi se 

af beskrivelserne at viden relateres til forskellige instanser afhængigt af niveauet. Der relateres 

til henholdsvis erhvervet, professionen, fagområder, det videnskabelige fagområde og endelig 

forskningen. Det sidste er ikke uden betydning, når vi skal omsætte aktiviteter på uddannelserne 

til employability. De læringsaktiviteter, der igangsættes må gerne på den ene eller anden måde 

rette sig til den instans, der nævnes for det pågældende niveau. I de nævnte delprojekter har 

flere forsøgt at involvere f.eks. en case. VIA SUND, VIA SOCPÆD og KUB har gjort det og flere af 

de andre har i processen haft planer om at gøre det. For andre som f.eks. KEA og CBS B er det 

fagfaglige kursus i sig selv baseret på en case. På den måde har employability været inde i 

billedet for mange af projekterne, og det har været relateret til det niveau uddannelsen har 

været på. 
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             4.3 Kursers varighed og antal studerende 

 

Som vist er delprojekterne knyttet op på andres fagfaglige kurser eller de har deres eget kursus. 

Interessant er tidsperspektivet i den sammenhæng. For VIA SUND handler det om kurser på hele 

uddannelsen på 3 ½ år. AUB har arbejdet med et tidsperspektiv på 1 år, selvom f.eks. kurset, 

som de koblede sig på i efteråret 2014, varede ca 4 uger. De har dog samlet set fulgt den samme 

årgang hen over et år. For mange af de øvrige projekter har man haft et semester som rammen.  

Når man ser på kursernes varighed i antal konfrontationsdage er der også store forskelle. For 

AUL, KUB og CBS B er der tale om kurser, som kører hele semestret, mens KEA´s og DTUB´s 

kurser har kørt i en ca. 4 uger samt f.eks. SDUB´s og RUb´s kurser i 1-2 dage.  

Også antallet af studerende, som det enkelte delprojekt har været rettet imod, varierer meget. 

Nogle af projekterne, som f.eks. AUL i efteråret 2015, er helt oppe på 400 studerende. Hos KEA, 

AUB og CBS B designes der tutorials eller e-tivities til årgange på 120-150 studerende. DTUB har 

kurser på ca. 35-50 studerende, mens SDUB og RUb er nede på hold på henholdsvis ca. 16 og 13-

14 studerende.  VIA SUND arbejder med hold på ca. 15-20 studerende. Coursera-kursets 

modtagere udgør i realiteten et uendeligt antal. Der er på den måde store forskelle, som 

selvfølgelig har haft betydning for hvordan man har kunnet iværksætte f.eks. feedback til de 

studerende. 
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4.4  Samarbejdsrelationer og øvrig kontekst 

 

Når det gælder samarbejdsrelationer har der i projekterne generelt eksisteret en stor 

kontaktflade til pædagogiske og IT-tekniske enheder. På nogle uddannelsessteder har 

projekterne kunnet trække på begge typer af enheder (nogle gange i samme enhed). KUB har 

kunnet arbejde med både en spiludvikler og en e-læringskonsulent, hvor den sidste er fra 

uddannelsesinstitutionen. AUL, SDUB og RUb har arbejdet sammen med universiteternes 

pædagogiske enheder, og AUL og RUb har yderligere fået hjælp fra henholdsvis et ´Media lab´ 

og ´Akademisk IT´. DTUB & KUB har fået hjælp fra Københavns Universitets Coursera-enhed 

samt en e-læringskonsulent fra uddannelsesinstitutionen. Andre har dog mere haft f.eks. LMS-

systemets teknikere til hjælp. Endnu andre som f.eks. KEA, VIA SUND og VIA SOCPÆD har i 

perioder af projektet været uden den store tekniske assistance og har selv måttet lære sig de 

tekniske kompetencer som f.eks. at producere videoerne.  

Generelt er alle projekternes uddannelsessteder interesseret i e-læring. Projekterne har på den 

måde ligget i strømmen af en aktuel interesse. For nogle af projekterne har begreber som 

flipped classroom og e-tivities til og med været velkendte emner blandt fagunderviserne. Det 

gælder VIA SUND og VIA SOCPÆD på grund af udviklingen af netuddannelser disse steder. For 

AUB har der været en særlig kontekst i form af PBL (ProblemBaseret Læring) tilgangen, som på 

det universitet gælder for al undervisning og derfor også for bibliotekets aktiviteter. 

En ting synes alle projekter at have haft til fælles, og det er udviklingsniveauet på det gældende 

LMS-system. På ingen af uddannelsessteder synes LMS-systemet at fungere interaktivt. 

Systemerne har uden tvivl mange faciliteter, men underviserne anvender først og fremmest 

systemerne til fildistribution, og øvrige faciliteter synes ofte ubrugte. Studienettene består 

derfor almindeligvis af pensumlister, lektionsplaner, links mm., men ikke af egentlig dialog 

mellem underviserne og de studerende.  

Endnu en ting, som alle projekterne har haft fælles, er at relationen til fagunderviserne ikke er 

given. Alle steder har man måttet gøre en ekstra indsats for at komme i dialog med 

underviserne. Mange steder har det gået rigtig godt, mens det andre steder ikke har lykkes 

optimalt.  

En sidste ting, der skal nævnes, der adskiller projekterne indbyrdes, er 

undervisningsaktiviteternes grad af at være obligatorisk for de studerende. For de tre projekter: 

DTUB, SDUB og Rub, som har stået for at udvikle egne kurser, har der været tale om at 

bibliotekets aktiviteter ved tilmelding har været obligatoriske. Der har derfor været prøveformer 

og tildeling af ECTS. Også VIA SUND har ved samarbejdet omkring netuddannelsen opnået at 

gøre flere af bibliotekets aktiviteter obligatoriske. Alle øvrige projekter har måttet arbejde hårdt 

for at motivere de studerende til at anvende deres videoer eller e-tivities.  
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5. De ni koncepter 

 

På tværs af de elleve projekter er der fundet ni koncepter. De ni er ikke baseret på hvert sit 

projekt. De henter derimod indhold fra respektive projekters elementer. Opstillingen af 

koncepterne bygger på den måde på eksempler fra projekterne. Udvælgelsen af eksempler er 

dog inspireret af e-læringsteoretiske begreber og modeller som f.eks. den e-didaktiske model. 

Den sidstnævnte model har netop indgået i diskussionerne internt i projekterne men også på 

tværs af projekterne. Den introducerer som beskrevet hvordan faktorerne læringsmål, -

aktiviteter, teknologi, evaluering, tid, underviser- og studenterroller og rum skal sammenholdes 

ved enhver form for planlægning af undervisningsaktiviteter. Som sådan kan koncepterne 

umiddelbart sættes ind i modellen i forbindelse med en konkret planlægningssituation.  

De forskellige koncepter skal ikke ses skarpt adskilte fra hinanden. Flere af dem kan med stor 

fordel anvendes i kombination med hinanden.  

Hvert koncept har fået et navn, der gerne skal afspejle hovedideerne bag konceptet. 

Beskrivelsen af hvert koncept starter med en kort definition, som efterfølges af konkrete 

eksempler på konceptet. Hver beskrivelse afsluttes med en kort opsummering.  

 

1. ´Underviserne som medproducenter´ konceptet 

 

2. ´Studerende som medproducenter´ konceptet 

 

3. Peer assessment konceptet 

 

4. Undervisningsloop konceptet 

 

5. Gamification konceptet 

 

6. Flipped classroom konceptet 

 

7. Genvejskonceptet 

 

8. Case konceptet 

 

9. ´Åbne læringsressourcer´- konceptet 
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5.1  ´Underviserne som medproducenter´ konceptet  

 

Dette koncept går ud på at biblioteket udvikler et tæt samarbejde med udvalgte undervisere om 

planlægningen af bibliotekets undervisning. Samarbejdet indebærer at den eller de pågældende 

undervisere får medindflydelse på selve indholdet af bibliotekets undervisning, herunder f.eks. 

medbestemmelse på indholdet i det udviklede e-læringsobjekt.   

 

E-læringsmoduler om Lovgivning: Et konkret behov og efterspurgte kompetencer i faget 

Offentlig Politik 

 

Et eksempel på anvendelsen af konceptet finder vi i delprojektet på AUL. I dette delprojekt var 

udgangspunktet fra starten at etablere et tæt samarbejde med undervisere og ud fra 

samarbejdet afgøre hvilket e-læringsmateriale, der kunne være relevant. To bibliotekarer fra 

AUL etablerede i foråret 2014 et samarbejde med en underviser på fagmodulet ´Offentlig 

politik´ på 5. semester bachelor på statskundskab. På baggrund af møder med underviseren blev 

det bestemt hvilke emner biblioteket skulle understøtte. Underviseren ønskede at de 

studerende blev styrket i forhold til deres informationssøgning, ikke nødvendigvis med hensyn 

til at søge artikler men mere med henblik på selve lovgivningsdelen. Argumentet var bl.a. at det i 

en arbejdspraksis forudsattes at en færdiguddannet kunne holde sig opdateret og derfor 

foretage søgninger i forhold til selve lovgivningsprocessen. Bibliotekarerne fik udleveret 

underviserens holdtime- og forelæsningsplan. På baggrund heraf udarbejdede de et forslag til 

underviseren om hvad de kunne spille ind med. Efterfølgende skrev underviseren biblioteket ind 

i kursusplanen ved anvendelsen af betegnelsen ´Et e-læringsmodul om retsinformation´.  

Inden undervisningen gik i gang i efteråret 2014 havde biblioteket produceret en del e-

læringsobjekter. Man havde lavet en video sammen med Media Lab-enheden på universitetet, 

der viste processen fra behandlingen i Folketinget til vedtagelsen og placeringen i 

Folketingstidende. Man lavede også en prezi præsentation, der fortalte om hvor den studerende 

skal gå hen for at finde lovforslag eller en vedtaget lov. Derudover hentede man videoer fra 

f.eks. Folketingets oplysning om søgning på Folketingets webside samt lavede links til bl.a. 

studiemetroen (om f.eks. mundtlig præsentation, som de studerende ifølge underviseren også 

behøvede viden om).  

Det pågældende modul startede i september 2014. På fagets Blackboard-side var der et link til 

e-læringsmaterialet, som lå på AUL´s webside under fagsiderne for statskundskab og jura. 

Underviseren mente at de studerende på den måde lettest kunne komme til det. Underviseren 

opfordrede desuden både mundtligt i undervisningen og skriftligt i selve læseplanen de 

studerende til at anvende modulet. Brugen af e-læringsobjekterne i efteråret 2014 blev ganske 
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god. Der kunne aflæses lidt forskelligt omfang af brugen med hensyn til de særskilte e-

læringsobjekter, men overordnet set var der tale om et fint brug fra de ca. 250 studerendes 

side, som var tilmeldt kurset. Langt de fleste havde anvendt det i den første del af perioden, 

men der var også nogen, der havde anvendt det i eksamensperioden.  

I samme delprojekt fortsatte man anvendelsen af konceptet i foråret 2015 ved herefter at 

etablere et samarbejde med en anden underviser. Denne gang på faget jura. Biblioteket havde 

taget kontakt med studielederen på jura, som videreformidlede kontakten til en underviser i 

faget ´Statsforvaltningsret´. Også her aftalte man med underviseren hvilket e-læringsmateriale, 

der kunne være en god ide at producere for det bestemte fag. Faget kørte på bachelor 

1.semester i efteråret 2015 med ca. 400 studerende. Igennem et tæt samarbejde med 

underviseren fandt man igen frem til hvad der kunne være behov for. Behovet var ifølge 

underviseren information om hvordan man søgte domme, hvilke kilder de studerende kunne gå 

til, og hvordan de forskellige dokumenttyper var relateret til lovgivningsprocessen.  

I løbet af sommeren 2015 producerede biblioteket i alt 5 videoer. I to af videoerne blev der 

præsenteret information om de forskellige dokumenttyper og relationen til 

lovgivningsprocessen. I en tredje video fortalte en fra biblioteket om hvordan man søgte 

domme. I de to sidste videoer var det ikke længere bibliotekaren, der talte, men derimod 

underviseren selv og en studerende. Begge videoer handlede om hvordan man skal forstå og 

læse en dom. I begge videoer sad underviseren og den studerende ved siden af hinanden 

omkring et bord (se figur 4).  I den ene video præsenterede den studerende et konkret eksempel 

på hvordan man læser en dom, og i den anden gik underviseren mere direkte ind og stillede 

spørgsmål til den studerende om domslæsningen.  

Fakultetets Center for Undervisning og Læring hjalp med produktionen af videoerne. I arbejdet 

med videoerne læste underviseren og bibliotekarerne hinandens drejebøger. De færdige 

videoer blev lagt ind på underviserens kursusside på Blackboard. Samlet viser de 5 videoer 

hvordan underviser og bibliotek har samarbejdet om produktionen af e-læringsobjekterne. 
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Figur 4. Billedet er fra en af AUL´s 5 videoer, der blev produceret til brug i efterårssemestret 

2015. Billedet viser hvordan kursets fagunderviser og en studerende sidder om samme bord og 

fortæller om hvordan man læser en dom.  

 

Konceptets variation 

 

DEFF-projektets mål har været at undersøge hvordan bibliotekernes ressourcer og services kan 

integreres i det virtuelle uddannelsesmiljø. På baggrund af hvad man i flere af delprojekter selv 

har oplevet som en succes, så synes især et tæt samarbejde med underviserne at have været 

vigtigt.  

Alle elleve projekter har i deres forløb haft forskellige strukturer med hensyn til hvornår i 

processen underviserne som samarbejdspartnere blev inddraget og hvornår produktionen af 

selve e-læringsobjekterne foregik. Hvis man alene fokuserer på tre faktorer i form af (1) 

samarbejde med underviserne, (2) samarbejde med de studerende og (3) produktionen af e-

læringsobjekter, kan man på tværs af nogle af projekterne se tre forskellige typer af strukturer.  

Den første type af struktur (a), som vi finder i projekterne fra f.eks. AUL og KUB ser sådan her 

ud: 

Først:  Samarbejde med underviserne 

Dernæst:  Produktion af e-læringsobjekter – og implementering heraf 
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Lidt den samme men også en lidt udvidet struktur (b) finder vi hos KEA. Her har man startet med 

at aftale samarbejdet med underviserne, hvorefter man har indhentet information fra de 

studerende, og endelig derefter sat produktionen af e-læringsobjekterne i gang: 

Først:   Samarbejde med underviserne 

Dernæst:  Input fra de studerende 

Til sidst:  Produktion af e-læringsobjekter - og implementering heraf 

En tredje struktur (c) finder vi i projekterne fra f.eks. AUB og CBS B: 

Først:  Kontakt med en linje- eller semesterkoordinator  

Dernæst:  Produktion af e-læringsobjekter – og implementering  

Til sidst: Forsøg på at indhente respons fra undervisere  

I både AUB- og CBS B-tilfældene har der været ´kontakt´ til en linje- eller semesterkoordinator, 

men ikke et tæt samarbejde som sådan i form af diskussion og dialog omkring f.eks. 

bestemmelse af selve indholdet. Koordinatoren har ikke i nogen af tilfældene haft en egentlig 

styring over de mange undervisere eller vejledere, som har varetaget det videre arbejde med de 

studerende. Der har i begge tilfældene været tale om en hel årgang af studerende på mellem 

120 og 150 studerende.  Man har efterfølgende forsøgt at indhente respons fra 

underviserne/vejlederne om e-læringsobjekterne. 

De tre modeller ovenfor er lidt groft skåret til i forhold til hvordan virkeligheden så ud i de 

forskellige projekter, og de skal selvfølgelig holdes op over de vilkår respektive institutioner 

arbejder under, nemlig i form af antal studerende de forskellige aktiviteter har skullet tilgodese, 

undervisernes arbejdsvilkår samt samarbejdets muligheder. 

 

E-tiviteter på sygeplejestudiets Netuddannelse: Opgaveløsning integreret i faget 

 

Et andet eksempel viser hvordan samarbejdet kan foregå på opgaveniveau. VIA SUND har 

igennem en række år deltaget i udviklingen af sygeplejerskeuddannelsens etablering som en 

netuddannelse. Uddannelsen består af i alt 14 moduler fordelt på 3 ½ år. I arbejdet med 

uddannelsen havde VIA SUND benyttet sig af både struktur (a) og (c). På netuddannelsens LMS-

side var der til hvert modul en modulguide, som var en pdf- eller wordfil, der indeholdte en 

kronologisk liste over alt hvad der skulle foregå på det enkelte modul. Her skrev biblioteket sig 

ind på lige fod med fagunderviserne.  
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Biblioteket producerede online opgaver til de studerende nogle gange selv og andre gange som 

en del af fagundervisernes opgaver. En sådan online opgave kaldes for en e-tivity2 (se et 

eksempel fra delprojektet i bilag 2). Den type af opgave kan løses online i f.eks. grupper ved 

hjælp af tilgængelige e-ressourcer. En e-tivity er karakteriset ved at alle nødvendige instrukser 

for løsning af opgaven gives i en og samme online meddelelse, der distribueres f.eks. via 

modulguiden på LMS-siden. Underviseren er facilitator på opgaven, dvs. den der har ansvar for 

at de studerende forstår opgaven samt at de får såvel en opsummering som feedback på 

opgaveresultaterne.  

Som nævnt havde biblioteket nogle gange lavet en selvstændig e-tivity til de studerende, andre 

gange var den en del af en faglig e-tivity. Online opgavernes integrationsform på kursets 

virtuelle platform i forhold til fagmodulerne varierede således fra modul til modul. 

Netuddannelsen havde allerede inden DEFF-projektets kompetenceudvikling introduceret e-

tivities, så biblioteket fulgte derfor den skabelon som underviserne på uddannelsen også 

arbejdede med. Indholdet i de mange e-tivities gav samlet set de studerende en bred viden om 

informationssøgning. En e-tivity, som de studerende mødte i starten blev brugt til at den 

studerende skulle lære biblioteket at kende, mens en anden e-tivity senere i studiet gik ud på at 

de studerende skulle lave en foreløbig søgning samt lægge en beskrivelse heraf ind på 

studienettet, hvorefter bibliotekaren kunne kommentere søgningen og give gode råd.   

Der har gennem hele processen på VIA SUND været et meget velfungerende samarbejde med 

underviserne. Biblioteket har været med til at give indhold til men også udvikle netuddannelsen. 

Biblioteket har selv tilstræbt at deres læringsaktiviteter var integrerede i uddannelsens kurser. 

En blandt mange andre fordele har været at aktiviteterne derved lettere kunne opnå at blive 

obligatoriske for de studerende. Omvendt har det dog betydet at man til tider har måttet give 

køb på visse typer af indhold i videns- og informationsøgningen for netop at kunne være 

integreret i det enkelte kursus. 

                                                           

2 Annette Grønning beskriver en e-tivity på følgende måde: ”Mere specifikt er begrebet 

dækkende for en online aktivitet, som involverer minimum to mennesker (sædvanligvis mange 

flere), der på en eller anden måde arbejder sammen (Salmon, 2002, s. 2). Salmon understreger, 

at e‐tiviteter kan bruges på mange forskellige måder, men at de alle har nogle fælles træk. E‐

tiviteter er motiverende, engagerende og har et formål. De er baseret på interaktion mellem 

deltagerne, fortrinsvis skriftlig. De er udviklet og styret af en e‐moderator. De er asynkrone og 

gennemføres over tid. Kernen i en e‐tivitet er aktiv læring i grupper” (Grønning (2011), s.4 ). 

Henvisningen i citatet er til Salmon, Gilly (2002) E‐tivities. The key to active online learning. 

London: Routledge Falmer. 
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Samarbejdet med underviserne på VIA SUND er dog ikke givet en gang for alle. Netuddannelsen 

har åbnet op for et tættere samarbejde mellem bibliotek og underviserne, men samarbejdet er 

dog ikke en given ting. Bibliotekarerne skal fortsat være på spring for ikke at overse en 

integrationsmulighed. Derudover har de på den ene side mulighed for at påvirke hvilket indhold 

de bidrager med i det særskilte modul, men på den anden side kan de komme ud for at 

modulerne ændres, så det indhold de hidtil har lagt ind ikke længere er helt så relevant.  

Opsummering af ´Underviserne som medproducenter´ konceptet 

 

Vi kan kort opsummere hovedmodellen i konceptet, jævnfør den ovenfor nævnte struktur (a). 

Der startes med at etablere et samarbejde med en underviser omkring et bestemt fag. I en 

dialog får underviseren lejlighed til at formulere hvad der i forhold til det konkrete kursus kan 

være brug for. Underviseren udleverer desuden undervisnings- og læseplaner, så bibliotekaren 

kan se forløbet beskrevet. Bibliotekaren vurderer derefter hvad der er muligt og giver et forslag 

tilbage til underviseren. Underviserens udspil bliver et oplæg til bibliotekaren, der derefter 

planlægger en produktion af e-læringsobjekter. Disse e-læringsobjekter kan så på den ene eller 

anden måde indgå i materialet for den fagside, som underviseren administrerer på det 

pågældende LMS-system. Det tætte samarbejde er med til at sikre at underviseren eksplicit 

opfordrer de studerende til at anvende det pågældende-læringsmodul.  

Som vist i struktur (c) havde AUB og CBS B en kontakt med en semester- eller linjekoordinator og 

ikke så meget med underviserne og vejlederne selv. Man opnåede helt klart en form for 

integration på nettet. Læringsobjekterne var forsøgt afpasset kursusplanen på kursussiden. På 

baggrund af hvordan projekterne selv oplevede brugen af e-læringsobjekterne, så synes de 

studerende dog her i langt mindre grad at have anvendt læringsobjekterne end i AUL eksemplet. 

Derudover fik man i AUL et direkte indblik i hvad en underviser i særdeleshed gerne så udviklet 

fra bibliotekets side i forhold til sin undervisning. Man kan så dog sige at der med struktur (a) 

kun var tale om samarbejde med meget få undervisere i løbet af en projektperiode.   

Som eksemplerne fra henholdsvis AUL og VIA SUND viser, så indebærer et tæt samarbejde med 

underviserne også en afgivelse af en vis selvstændighed fra bibliotekets side. Der indgår nemlig 

at underviserne får en stor medindflydelse på selve indholdet af bibliotekets undervisning. Hvor 

biblioteket tidligere selv har kunnet planlægge hvad der var vigtigt for de studerende at vide i 

forbindelse med emnet informationsøgning, er man i samarbejdssituationen afhængig af 

underviserens forståelse af behovet samt af de aktiviteter som underviseren igangsætter.  

Konceptet rummer således to hovedideer, nemlig for det første et tæt samarbejde med 

underviserne og for det andet at underviserne via deres medindflydelse bliver medproducenter.  

Konceptet er uafhængigt af om der er tale om store hold eller årgange, af kursernes varighed, 

uddannelsesniveau og om der er tale om net- eller tilstedeværelsesuddannelse.   
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5.2  ´Studerende som medproducenter´ konceptet  

 

Dette koncept går ud på at biblioteket udvikler et tæt samarbejde med studerende om 

planlægningen af bibliotekets undervisning. Samarbejdet indebærer at de studerende får 

medindflydelse på selve indholdet af bibliotekets undervisning, herunder f.eks. medbestemmelse 

på indholdet i de udviklede e-læringsobjekter.   

Når man taler om digital kommunikation skelner man almindeligvis mellem tre typer af roller, 

nemlig ´afsender´, ´modtager´, og ´medproducenter´ (Helder & Pjetursson (1999); Birch 

Andreasen (2008)). I det sidste tilfælde er afsender- og modtager-opdelingen erstattet af at 

begge parter er medproducenter. I det tilfælde er der tale om et samarbejde mellem parterne, 

som kan benævnes som ´co-creation´ i betydningen et samarbejde, som bunder i et partnerskap 

mellem deltagere og derfor ikke kun i institutionelle mål (Simon (2010), kap.8). I meget e-

læringslitteratur er det netop det sidste, der fremhæves som muligt at opnå ikke kun på basis af 

IT-redskaber men også ved implementeringen af nye didaktiske ideer (Yeh (2012)).   

I flere faser i de forskellige delprojekter har biblioteket med dets nye e-læringsobjekter stået 

som afsender og de studerende og underviserne som modtagere. Især i strukturtyperne (a) og 

(c) (se ´underviserne som medproducenter konceptet ovenfor) har f.eks. de studerende været 

modtagere.  I de tilfælde kan man sige at man har opretholdt den traditionelle form for 

undervisningssituation, hvor underviserrollen er instruktør eller forelæser og studenterrollen er 

den passivt modtagende. I det følgende er vi dog mere ude efter at se eksempler på de nye 

roller, hvor underviseren faciliterer læreprocessen eller er moderator herpå og studenterne er 

aktive medproducenter på den viden, der herved skabes i processen (jævnfør den e-didaktiske 

model, se afsnit 3). 

Der er ikke nogen af de elleve projekter, der i sin helhed kan siges at have baseret sig på de nye 

underviser- og studenterroller, men der er delelementer i nogle af projekterne, som er relevante 

at fremhæve som eksempler herpå. I de elleve projekter er der som bekendt ikke kun tale om de 

to aktører, undervisere og studenter. Vi må derimod understrege at når der i delprojekterne 

tales om co-creation ofte er tale om tre aktører, nemlig bibliotekarer, de faglige undervisere og 

studenter.  

Socialrådgiverstuderende i co-creation med bibliotek og undervisere om udvikling af 

juramodul 

 

Socialrådgiveruddannelsen i VIA (VIA SOC) har både en net- og en tilstedeværelsesuddannelse. 

Netuddannelsen startede sommeren 2014. I efteråret 2014 producerede biblioteket to e-tivities 

til netuddannelsen, hvor den første e-tivity indeholdte videoer og en quiz og den anden e-tivity 

en case. Materialet handlede om emnet ´Søgning i retskilder´ og var koblet til et juramodul, der 
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var placeret i starten af uddannelsen.  Da det drejede sig om retskilder, skulle de studerende 

lære at der var forskel på hvornår man skulle bruge hvilke, og hvordan man søgte i dem. 

Udfordringen for de studerende var at lovgivningen hele tiden ændrede sig, og som 

socialrådgiver skulle de forvente hele tiden at skulle opdatere sig heri. Den enkelte e-tivity 

indeholdte en tekst om hvad den studerende skulle gøre. Videoen var en tutorial, der viste 

hvordan de søgte i bestemte databaser. Quiz´en skulle vise om de havde forstået stoffet. Casen 

skulle til sidst give dem mulighed for at bruge den erhvervede viden i en virkelighedsnær 

situation. E-tiviteterne var planlagt at skulle kombineres med en form for fælles opsamling. 

Under hele produktionsforløbet var der et tæt samarbejde med underviserne. 

De nævnte produkter var som nævnt egentlig rettet mod netuddannelsen, men blev afprøvet i 

efteråret 2014 på tilstedeværelsesstuderende. Planen var at materialet derefter skulle 

opdateres og derfor igen testes, men nu overfor både netuddannelses- og 

tilstedeværelsesstuderende.  

Afprøvningen af produkterne, den såkaldte ´test´, blev et særdeles interessant forløb for 

projektet. Testen startede med at bibliotekaren lagde materialet ud på studienettet og bad 

underviserne gå det igennem med de studerende. Der var derefter arrangeret en fysisk 

holdundervisning på hvert af de 4 hold (ca. 25 studerende på hvert hold), hvor både bibliotekar 

og den faglige underviser deltog. Bibliotekaren indledte det fysiske arrangement med først at 

tage videoerne op. De studerende, underviser og bibliotekar så sammen videoerne og derefter 

blev de studerende bedt om at give feedback på videoernes form og indhold. Næste trin af 

arrangementet bestod i at de studerende i grupper besvarede quiz´en. Efterfølgende gik man 

igennem svarene sammen. Dette afsluttedes med at man også fik de studerendes feedback på 

quiz´en. Tredje trin af arrangementet gjaldt casen. Samme proces som med quiz´en 

gennemførtes med casen, men dette sidste trin gik dog lidt hurtigt på grund af mangel på tid. 

Både underviser og bibliotekar var meget begejstrede for forløbet og overvejede at afsætte flere 

timer til et lignende forløb for de kommende årgange. Der var enighed om at arrangementet gav 

mening med hensyn til ikke kun udvikling af de relevante e-læringsobjekter men også til den 

faglige læring for alle tre parter. Med henblik på e-læringsobjekterne gav det vigtigt input til 

udarbejdelsen af nye manuskripter, nye film og en justering af casen. Også i det videre arbejde 

vil underviseren være en tæt sparringspartner. 

VIA SOC havde med deres test sat en proces i gang, hvor de som vist inddrog fire hold af 

studerende i videreudviklingen af de producerede e-læringsobjekter. I dette eksempel er der 

tydeligt tale om to trin af co-creation, først et trin hvor bibliotekarer og undervisere sammen har 

produceret objekter, og så et andet trin (testen) hvor bibliotekar, underviser og studerende 

sammen deltager. E-læringsobjekterne får dog en form, så slutbrugerne, de kommende 

studerende, igen får en modtagerrolle. 
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Konceptets variation 

 

I delprojektet hos VIA SUND (men også hos AUL som vist i afsnittet om ´Underviserne som 

medproducenter´-konceptet) gives der et eksempel på en co-creation proces mellem 

bibliotekarer og undervisere forud for produktionen af e-læringsobjekterne. Objekterne er dog 

så siden blevet sendt ud til studerende som slutbrugere, der på den måde har fået en 

modtagerrolle. Dette er angivet i række A i figur 5 nedenfor. Den ovenfor beskrevne 

efterfølgende co-creation proces hos VIA SOC, hvor de studerende også bliver medproducenter, 

er angivet i figur 5 i række B.  

 
Række 

 
Roller 
 

 
Eksempel 

A  
Co-creation (bibliotek                                      Modtagere  
og undervisere)                                           (studenter) 
 

AUL, VIA 
SUND, KUB, 
KEA 

B  
Co-creation (bibliotek         Co-creation (bibliotek                Modtagere  
og undervisere)                     og studenter)                              (studenter) 
 
 

VIA SOC 

C  
Co-creation (bibliotek og studenter) 

RUb, DTUB – 
men kun for 
delelementer 
 

D  
Co-creation (bibliotek, undervisere, studenter) 
 

KUB, KEA og 
VIA SUND,– 
men kun for 
delelementer 

Figur 5. Fire måder at anvende co-creation på i ti af delprojekterne. 

I Rub´s og DTUB´s projekter har der indgået delelementer, som har bestået af en co-creation 

mellem bibliotekarer og studerende (se række C). Både KUB, VIA SUND og KEA har i et vist 

omfang også inddraget de studerende men i så begrænset omfang at vi også her må tale om 

´delelementer´ (se række D). De nævnte co-creation-eksempler i henholdsvis række C og D vil 

blive beskrevet nærmere i den følgende eksempelgennemgang. (MOOC-produktionen i DTUB & 

KUB-projektet er ikke taget med i denne oversigt). 
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Forskningsværktøjer på ph.d.-uddannelsen: Co-creation og netværkdannelse 

 

RUb´s delprojekt har været koncentreret omkring udvikling af ph.d.-kurset ´Kend dine 

forskningsværktøjer´, dets indhold og dets pædagogiske tanker. Der blev ved starten af 

projektet udviklet et samarbejde med dels ph.d.-skoler ved RUC og dels Akademisk IT, som er en 

del af den pædagogiske enhed på RUC. I løbet af foråret 2015 udviklede kurset ´Kend dine 

forskningsværktøjer´ sig fra at være et kursus til at være en hel kursusrække. Ph.d.-

kursusrækken bestod nu af følgende fire moduler: a) Kend dine forskningsværktøjer; b)  

Literature search, review and reference management; c) Nvivo hands on; og d) Publicering og 

formidlingsværktøjer. Hele denne kursusrække gennemførtes i foråret 2015. Visse af kurserne 

kørte til og med flere gange i løbet af foråret 2015. Samlet kunne kursusrækken give den phd-

studerende 2 ECTS. De studerende var dog ikke bundet til at tage hele pakken. Hvert kursus 

indeholdte en enkelt konfrontationsdag med undtagelse af kurset om Nvivo, der strakte sig over 

1 ½ dag. Der var ca. 13-14 deltagere på hvert kursus.   

Kursusdeltagerne havde tilgang til kursernes side i Moodle, hvor kursusprogrammet 

præsenteredes. Der var derfor fra start en kommunikationsmulighed med de studerende via 

Moodle. Denne mulighed blev udnyttet af biblioteket, idet man bad de studerende sende input 

inden kursets start til bibliotekarerne, der skulle undervise i kurset. Man bad dem om at 

beskrive lidt om sig selv, deres interesser samt hvad de allerede havde af erfaringer med det 

eller de pågældende værktøjer som kurset omhandlede. Dette input blev derefter brugt til at 

planlægge kurset. Det har været en måde at gøre kurset relevant for netop de studerende, der 

var tilmeldte, men det har også været en måde at give de studerende en vis indflydelse på 

kursets indhold.  

Selve de fysiske undervisningstimer i Rub´s kurser var i høj grad præget af instruktion fra 

undervisernes side. Man har forsøgt at øge antallet af øvelser (i foråret udgjorde ca. 25 % af 

konfrontationstiden). Det har dog været svært at nå på grund af et komprimeret indhold.  På 

baggrund af brugen af Moodle i forhold til det samlede kursusdesign har der dog alligevel været 

afprøvet forskellige underviser- og studenterroller i løbet af kurserne forstået på den måde at 

underviseren ikke kun har været instruktør men også været en slags facilitator i forhold til f.eks. 

det beskreven eksempel ovenfor, og de studerende har ikke kun været passive modtagere men 

også aktive gennem at give den nævnte input inden kurset. 

Endnu et aspekt i RUb´s projekt skal nævnes, nemlig netværksaspektet. Når folk tilmeldte sig 

kurset, blev Moodle åbnet for dem. Kursets Moodle-side er en side de studerende vil kunne 

vende tilbage til, også efter kursets afslutning. De kan bruge siden som et opslagsværk. Når det 

gælder kursus b) kom undervisningen ind på referenceværktøjet Mendeley. Der blev i den 

forbindelse etableret en Mendeley-gruppe, og da de studerende i en øvelse på kurset uploadede 

en reference, så uploadedes den til denne gruppe. Gruppen syntes at leve videre og var ved 
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interview-tidspunktet oppe på ca. 60 mennesker. Den er blevet en slags fælles læseliste omkring 

temaet på den enkelte kursusgang. Det behøver til og med ikke kun at være kursusdeltagere, 

der er med i gruppen. Også andre er kommet ind ved at have tilføjet en læsning. På den måde 

lever dette netværk uafhængigt af kursusunderviserne og dermed biblioteket. Man kan sige at 

det forlænger kurset i en anden retning på en anden platform, der i sit indhold bestemmes af 

dets deltagere.  

Som vist var der i Rub´s projekt flere delelementer, som kan beskrives som en co-creation 

mellem bibliotekarer og studerende. Rub´s projekt er derfor placeret i række C i ovenfor viste 

figur 5. 

 

Samarbejde mellem studerende, undervisere og bibliotek om udvikling af spil på Jura 

uddannelsen: Med et ben ude i virkeligheden 

 

I KUB har man i udviklingen af e-læringsobjekter været inspireret af spilgenren. Man har udviklet 

i alt tre produkter. Tre bibliotekarer fra tre fakulteter (det juridiske, samfunds- og 

naturvidenskabelige) samarbejdede hver især med en eller to lokale undervisere. Overordnet 

har produktionen af de tre objekter dog haft et fælles udgangspunkt, nemlig for det første at det 

skulle være spilinspirerede e-læringsobjekter, for det andet at de skulle være forankret i de 

fagfaglige miljøer, og for det tredje at man skulle koordinere indbyrdes imellem de tre projekter 

omkring produktudviklingen. Alle tre projekter har således haft kontakt med e-

læringskonsulenter fra universitetet samt indhentet et tilbud fra den samme spiludvikler.  

Et af de tre objekter har titlen ”Just another day at the office”. Spillets ide er at en nyuddannet 

fuldmægtig sidder en fredag aften og skal evt. i biografen med sin kæreste. Pludselig stikker 

chefen hovedet ind og siger: ”Jeg ved, du skal gå nu, men …” hvorefter han formulerer et 

spørgsmål, der relaterer sig til fagets emne. Der igangsættes en timer (med varighed på f.eks. ca 

1 time), og det forventes nu at den studerende søger i bibliotekets databaser for at give et svar. 

Underviserne har lavet spørgsmålene og der blev i den forbindelse etableret et testpanel på 20 

studerende, som afprøvede spørgsmålene. Der er på denne måde igen tale om inddragelse af 

studerende i form af en test, men som en mere begrænset form for inddragelse i forhold til 

produktudviklingen end den vi så i eksemplet fra VIA SOC. Det nævnte eksempel placerer KUB i 

række D i figur 5.  

 

Gradueringen af aktiv studenterdeltagelse 

 

I artiklen om aktiv studenterdeltagelse i curriculum design beskriver Bovill & Bulley (2011) 

forskellige grader af studenterdeltagelse i undervisningen. Der opstilles en stige af forskellige 
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trin fra det laveste trin bestående af underviserens kontrol over enhver beslutning i forbindelse 

med undervisningen til det øverste, hvor de studerende har kontrol over beslutninger og har 

dermed tydeligvis indflydelse på undervisningen. I form af fire trin kan stigen gengives som vist i 

figur 6. 

1. De studerende har kontrol over beslutninger 
og har dermed tydeligvis indflydelse på 
undervisningen  

 
 
 
 
              Øget studenter  
              deltagelse  

2. De studerende har valgmuligheder samt en 
vis indflydelse 

3. Underviserne kontrollerer 
beslutningstagningen men på baggrund af 
en vis feedback fra de studerende 

4. Underviserne kontrollerer 
beslutningstagningen 

Figur 6. Justeret udgave af modellen for grader af studenterdeltagelse i Bovill & Bulley (2011), 

s.5. 

Bovill & Bulley´s stige giver os hjælp til at beskrive de typer af medproducent-eksempler, der 

findes blandt de elleve delprojekter.  

I VIA SOC blev der som beskrevet ovenfor arbejdet med en test og som i sin proces til og med 

viste sig også at indeholde en væsentlig faglig læring for alle tre parter. Umiddelbart tilhører 

dette arrangement trin 2 eller 3 i figur 6. Det er ikke muligt at afgøre om den pågældende 

feedback kun er ”en vis feedback” (trin 3) eller om den reelt indebærer det, der kaldes ”en vis 

indflydelse” (trin 2). Det kan først afgøres, når man ser på resultatet af den videre udviklings- og 

produktionsproces.  

Også i udviklingen af spillene hos KUB inddrog et af delprojekterne en test med de studerende. I 

jura-spillet havde underviserne som sagt erhvervet et testpanel på 20 studerende, som skulle 

give feedback på spillets spørgsmål mm. Også for dette specifikke delelement må der være tale 

om et trin 2 eller 3 afhængigt af det endelige resultat. I et delprojekt hos KEA igangsatte man to 

fokusgruppeinterviews med studerende inden produktionen af e-læringsobjekterne gik i gang. 

Her var det således inden igangsættelsen af produktionen at man inddrog de studerende, 

hvorimod testen hos f.eks. KUB kan siges at være foregået midt i perioden for 

produktionsprocessen.  

I projektet fra RUb gjorde man som ovenfor beskrevet noget lidt andet. Her handlede det om at 

de studerende fik en vis indflydelse på hvilke emner man vil tage op i selve den fysiske 

undervisningssituation. Når de studerende havde tilmeldt sig kurset blev de som sagt bedt om at 

give input både om dem selv, deres interesser samt hvad de selv havde af erfaringer i forhold til 

kursets emne. Denne information anvendtes i valget af kursets mere præcise indhold. LMS-

systemet Moodle brugtes til at håndtere de studerendes rolle som medproducenter. De 
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studerende havde på den måde indflydelse på indholdet, og disse kurser placerer sig derfor 

mere tydeligt på trin 2 end de forrige. 

I DTUB & KUB´s arbejde med at skabe et Coursera kursus igangsatte de tidligt i processen en 

undersøgelse blandt et hold på DTUB´s kursus ´Akademisk informationssøgning´ med henblik på 

hvad de studerende oplevede på dette lokale kursus som mest relevant i forhold til kursets 

emne. Dette var tænkt at blive et input til beslutningerne om hvad Coursera kurset skulle 

indeholde. Også her var der således tale om et forsøg på tidligt i udviklings- og 

produktionsprocessen at få de studerendes vinkler på emnet inddraget, og her kunne der 

således være tale om trin 2. 

Også i et andet af delprojekterne i KUB end det nævnte havde man ladet en studerende få en 

form for indflydelse, nemlig i produktionen af spillet til psykologi-faget. Underviseren havde i 

det tilfælde fået en studerende til at deltage ikke som testperson men som sparringspartner i 

udviklingen af relevante spørgsmål til spillet. Der var derfor mere tale om co-creation end test, 

og derfor mere tydeligt en form for indflydelse i retning af trin 2. I det nævnte tilfælde var der 

dog kun tale om en enkelt studerende i modsætning til at det var alle tilmeldte studerende i 

RUb´s tilfælde. 

Et sidste eksempel på udviklingen hen i mod at sætte de studerende i en rolle som 

medproducenter ser vi igen i projektet på RUb. Medproducentrollen gjaldt nemlig her ikke kun i 

måden man inddrog de studerende på ved planlægningen af indholdet af kurset, men også 

måden hvorpå man afsluttede og overgav kurset til de studerende (dvs. trin 2). Som ovenfor 

beskrevet var en sideeffekt på undervisningen i f.eks. litteratursøgning og referencehåndtering, 

herunder brug af Mendeley, at der blev skabt en netværksgruppe. Denne gruppe blev ikke 

lukket efter kurset men eksisterer stadig. Der kan bygges videre på gruppen i efterfølgende 

kurser, og der kan fortsat lægges referencer op. Også i kurset om brugen af værktøjet Nvivo 

planlægger man at etablere en netværksgruppe efterfølgende. Denne sideeffekt af 

kursusaktiviteten kan være interessant at følge. Der synes at ligge et aktiverende element heri 

for de studerende. Kan man få en etablering af sådant et netværk til at lykkes, ligger der klart en 

form for medproducentrolle i aktiviteten. Forudsætningen for at det lykkes behøver ikke at være 

som på RUb, nemlig at det er et kursus, som biblioteket selv varetager og har den fulde kontrol 

over. Det må også være muligt i tilfælde, hvor bibliotekets undervisning er et supplement til 

andre fag, selvom der i det tilfælde kan være andre variable, der blander sig som f.eks. antallet 

af studerende man har tid til at have kontakt med. I Rub´s tilfælde var der netop tale om kurser 

med ca. 13-14 deltagere. 
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Opsummering af ´Studerende som medproducenter´ konceptet  

 

Konceptet ´studerende som medproducenter´ bygger med andre ord på ideen om en bred 

forståelse af ordet deltagelse. Det kan være deltagelse inden kursets start, og herunder f.eks. i 

forhold til en produktion eller justering af e-læringsobjekter men også kursets indhold som 

helhed. Her skelnes der mellem ´en vis feedback´ og ´en vis indflydelse´. Det kan dog også være i 

løbet af kurset, hvilket kan give de studerende et ejerskab til kurset, som efterfølgende kan 

betyde at kurset overgår til en slags netværk. Eksemplerne viser at brugen af konceptet ikke 

nødvendigvis begrænses af store studenterhold og bestemte uddannelsesniveauer. Konceptet 

er derudover uafhængigt af kursets varighed. Test, fokusgruppeinterviews, brugerpanel eller 

lignende kan udmærket bidrage til at give det vi ovenfor kaldte ´en vis feedback´ eller ´en vis 

indflydelse´.  

Man kan dog sige at det at have sit eget kursus som f.eks. i RUb´s tilfælde gør det lettere at give 

de studerende en højere grad af medproducentrolle, idet man da er uafhængig af de faglige 

underviseres rollevalg. Hvis den faglige underviser nemlig vælger en traditionel instruktørrolle 

og dermed på forhånd har givet de studerende en passiv rolle, kan det vise sig vanskeligt for 

bibliotekaren at få de studerende til at indtage en aktiv medproducentrolle i bibliotekets andel 

af undervisningen. Den faglige underviser kan på den måde komme til at tegne en 

undervisningskultur, som kan virke begrænsende på bibliotekets valg af undervisningsform. Man 

kan sige i de tilfælde har den faglige underviser allerede lagt læringsmålene, som yderligere valg 

af læringsaktiviteter og teknologi i visse tilfælde må tilpasse sig, jævnfør modellen for e-

didaktisk design. Omvendt kan bibliotekets undervisningsaktiviteter og brug af andre 

underviser- og studenterrolle dog også vise sig at inspirere fagunderviserne til at afprøve nye 

typer af læringsaktiviteter.  
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5.3  Peer assessment konceptet  

 

Dette koncept går ud på at biblioteket i løbet af undervisningsforløbet beder de studerende om 

skriftligt at svare på et givet spørgsmål. Derefter deles de skriftlige svar ud mellem de 

studerende. Der produceres samtidig en skriftlig hjælpeguide for vurdering af svarene, som de 

studerende også modtager. Med støtte i hjælpeguiden skal den enkelte studerende give 

kommentarer til en medstuderendes svar. Samme proces kan også foregå på et gruppeniveau, 

hvor det er en gruppe, der besvarer et spørgsmål, og endvidere en gruppe, der giver 

kommentarer til en anden gruppes svar. Konceptet afsluttes med at underviseren giver en 

generel opsummering angående hvilke gode ting som de forskellige svar og kommentarer 

indeholder, og hvilke eventuelle fejl og mangler der forekommer. Svar, kommentarer samt 

rettelsesguide kan håndteres og distribueres elektronisk. Man kan vælge om alle svar og 

kommentarer skal deles ud til alle de studerende på holdet eller om det alene skal formidles 

f.eks. gruppevis indenfor særskilte digitale grupperum. Den samlede proces kaldes peer 

assessment. 

En integration af bibliotekarernes læringsaktiviteter i det faglige miljø kan ske igennem 

anvendelsen af læringsaktiviteten peer assessment. Vi fandt eksempler på brug heraf på DTUB, 

RUb og VIA SUND. På to måder kan peer assessment siges at medvirke til at integrere 

bibliotekets aktiviteter i læringsmiljøet. For det første understøtter det integrationen i og med 

den biblioteksfaglige underviser får mere indblik i hvad de studerende får ud af bibliotekets 

undervisning end de ville have gjort uden denne aktivitet. Ved at se de skriftlige svar og 

kommentarer fra de studerende får de viden om hvad de studerende har tilegnet sig af den 

præsenterede viden. Når der er tale om at bibliotekets undervisning er en del af et fagligt 

modul, så kan de biblioteksfaglige undervisere for det andet få indblik i hvordan de studerende 

anvender den erhvervede viden om f.eks. informationsøgning i det pågældende fags skriftlige 

opgaver.  Begge dele betyder at bibliotekarerne herefter har et langt bedre grundlag for at spille 

ind med viden, som opleves som relevant af henholdsvis de studerende og uddannelsen som 

sådan. Konceptet understøtter yderligere integrationen i og med aktiviteten peer assessment 

bidrager til et aktivitetsskabende læringsmiljø, hvor den studerende ikke kun er en passiv 

modtager men også fungerer aktivt i samarbejdet med andre studerende. 

 

Aktivt læringsmiljø ved brug af peer assessment på netuddannelsen for sygeplejesker: 

Inspiration for studerende, bibliotekarer og fagmiljø 

 

På VIA SUNDs netuddannelse blev der på et bestemt modul anvendt peer assessment. På det 

modul skulle de studerende skrive en opgave og herunder redegøre for deres søgning og 
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søgehistorik. Det biblioteksfaglige var på den måde integreret i den faglige opgave. Efter 

aflevering af opgaven skulle hver gruppe tage en anden gruppes tekst og læse specifikt 

opgavens metodeafsnit og søgehistorik. De skulle herefter efterprøve det og give en konstruktiv 

kritik på det. Når denne anden gruppe indleverede sit indlæg på kursets virtuelle platform 

mindede kommunikationsformen om en blog. Man kunne nemlig se både hvad den oprindelige 

gruppe havde skrevet og hvad den anden gruppe derefter havde været inde og skrive i form af 

deres review. Oprindelig var det tænkt at den første gruppe skulle vende tilbage og vurdere 

feedbacken, men på grund af et tidspres fravalgte man det. Man var dog blandt bibliotekarerne 

enige om at der behøvedes et trin mere for at få processen afsluttet på ordentlig måde. Dette 

kunne f.eks. være i form af undervisernes samlede respons til alle grupperne. I en artikel af 

Walton & Hepworth (2011) nævnes det netop at det de kalder ”tutor summary”, dvs. en slags 

opsummering fra undervisernes side, spiller en afgørende rolle som hjælp til de studerendes 

afsluttende refleksioner over deres arbejde og læreproces. Forfatterne kalder en sådan 

afsluttende opsummering for ”a reflective bridge” for de studerende (Walton & Hepworth 

(2011), s.472).  

I det beskrevne modul, hvor grupperne gav feedback på hinandens resultater, havde de 

studerende både en deltager- og en producentrolle.  På den måde bidrog aktiviteten til et aktivt 

læringsmiljø. Derudover fik bibliotekarerne indblik i hvordan de studerende arbejdede med 

undervisningens indhold og om hvad de oplevede som svært. Derudover kunne de se hvordan 

de studerende anvendte den pågældende viden i arbejdet med den fagfaglige opgave. At få et 

sådant direkte indblik i hvordan de studerende arbejdede med informationssøgning i forhold til 

den faglige opgave havde ikke været så tilgængeligt før.  

 

Rubrics som metode til peer assessment på kursus om akademisk informationssøgning 

for ingeniørstuderende 

 

Også DTUB arbejdede med peer assessment. DTUB har igennem en del år haft et 

tilstedeværelseskursus ´Akademisk informationssøgning´ på 2 ½ ECTS for de bachelorstuderende 

på DTU. Dette har kørt hvert semester med en samlet varighed på ca. 3-4 uger. I DTUB´s 

delprojekt har man ønsket at udvikle dette kursus. Kurset består af to hele dages 

konfrontationsundervisning, der bliver afholdt med ca. en uges mellemrum. I løbet af de to 

undervisningsgange skal de studerende lave et par opgaver.  Når de studerende afleverer den 

sidste opgave, anvendes der peer assessment. De studerende skal rette en medstuderendes 
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opgave ved at følge en rubric. En rubric3 er en beskrivelse af kriterierne ud fra hvilke de 

studerende skal vurdere opgaven, dvs en slags hjælpe- eller rettelsesguide til at udføre 

vurderingen. De studerende får yderligere individuel skriftlig feedback på deres opgave fra 

bibliotekaren. Det overvejes dog også at supplere peer assessment processen med endnu et led, 

som hedder ´Hvad er din refleksion over din egen opgave efter du har set responsen fra de 

andre studerende?´ 

Generelt er der mødepligt på modulet. Modulet ligger på Campusnet på linje med alle andre 

kurser på DTU. Kurset har hver gang mellem 35 og 50 studerende. Også i DTUB´s tilfælde 

understøttede peer assessment aktiviteten etableringen af et aktivt læringsmiljø. Til forskel fra 

VIA SUND var der dog her tale om en opgave, som alene fokuserede på det biblioteksfaglige 

emne. Bibliotekarerne fik derfor indsigt i hvad og hvordan den studerende forstod emnet, som 

bibliotekarerne havde undervist i, men dog ikke hvordan den studerende bragte denne viden 

med sig ind i andre fag.  

I RUb´s projekt indgik der også en peer assessment. På nogle af deres delkurser afsluttedes 

undervisningen med denne aktivitet, og de studerendes vurdering af hinandens opgaver indgik i 

beståelseskriterierne. Kursusbeviset udleveredes først efter denne øvelse er udført. For både 

DTUB og RUb gjaldt det specielle vilkår at deres kurser var ECTS-givende. Den biblioteksfaglige 

øvelse med peer assessment hos VIA SUND var en del af modulets samlede prøve, som den 

studerende skulle bestå, og den kan derfor siges indirekte at være ECTS-givende.  

 

Opsummering af Peer assessment konceptet  

 

Konceptet ´peer assessment´ rummer som vist ideen om at biblioteket får mere indsigt i de 

studerendes viden samtidig med at man opnår at øge de studerendes aktive deltagelse i kurset. 

Der ligger heri også tanken om at de studerende på denne måde får rollen som en form for 

medproducent men uden dog at de nødvendigvis får medindflydelse. De får som vist f.eks. 

udleveret en hjælpeguide, en rubric, til på en bestemt kontrolleret måde at udføre en 

                                                           

3 En rubric beskriver krav og forventningerne til en opgaveudførelse ved at opstille kriterierne 

for hvad der tæller i bedømmelsen heraf. I visse tilfælde indeholder den også en opstilling af en 

række kvalitetsniveauer fra f.eks. ´virkelig god´ til ´dårlig´. En rubric er ikke kun et hjælpemiddel i 

en evalueringsproces. Den er også en indirekte måde at undervise de studerende på. Den 

hjælper desuden de studerende til at forstå læringsmålene for det pågældende 

undervisningsforløb (Reddy & Andrade (2010), s.435ff). 
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konstruktiv kritik af de medstuderendes tekster.  Det er med andre ord en ide om en 

kontrolleret form for medproducentrolle.  

Et problem for konceptet ligger i at det forudsætter en vis commitment fra de studerendes side. 

Man skal have de studerende til at deltage og overholde indleveringsfrister af henholdsvis 

opgave og de medstuderendes kommentarer for at konceptet lykkes. Som vist indfriede RUb, 

DTUB og VIA SUND det ved at der var tale om ECTS-givende kurser, hvilket klart kan påvirke på 

de studerendes aktivitets- og deltagelsesgrad. Der var på den måde indbygget sanktioner, hvis 

den studerende ikke udførte aktiviteten. Konceptet kan på den måde være afhængig af enten at 

den pågældende aktivitet på en eller anden vis er relateret til kursets prøveform og dermed til 

ECTS-point eller at man på anden måde har skabt en deltagelseskultur, der sikrer 

indleveringsfristernes overholdelse blandt de involverede studerende.   

Ingen af eksemplerne havde store studenterhold. DTUB var dog oppe på en 35-50 studenter på 

hvert hold, hvilket betød at der gik meget tid med at sætte sig ind i hvad de studerende skrev 

samt give den relevante respons. En begrænsning for anvendelsen af konceptet kan derfor være 

antallet af studerende på holdet. Dette afhænger dog igen af hvilken type feedback, der er tale 

om. Visse typer af feedback er mere tidskrævende end andre. Under alle omstændigheder er 

det dog vigtigt at de studerende får en eller anden form for afsluttende respons og fælles 

opsummering. 

Bortset fra de to nævnte begrænsninger er konceptet uafhængigt af hvilket uddannelsesniveau, 

der er tale om. Det er også uafhængigt af kursets varighed samt af om der er tale om net- eller 

tilstedeværelsesundervisning.   
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  5.4  Undervisningsloop konceptet  

 

Undervisningsloop-konceptet bygger på en model, hvor et undervisningsforløb er struktureret i 

loops. Underviseren har planlagt forløbet sådan at der skiftes mellem tre typer af loops, nemlig 

´underviserens formidling af viden´, de studerendes praktiske ´aktiviteter´ og endelig ´evaluering´ 

af forløbet. Hver evaluering giver afsæt til de to næste loops, dvs. til en ny ´formidling af viden´ 

fra underviserens side og en ny ´aktivitet´, som de studerende skal udføre. Underviseren 

formidler en viden til de studerende, men kun i det omfang som er nødvendigt for at den 

studerende selv kan arbejde videre med det pågældende emne i en konkret aktivitet eller øvelse. 

Forløbet kan være planlagt til at foregå indenfor en og samme fysiske undervisningsgang. Det 

kan dog også være planlagt sådan at de forskellige loops er spredt hen over flere uger eller f.eks. 

et helt semester. Konceptet er inspireret af Christiansen & Gynther´s beskrivelse af begrebet 

´undervisningsloop´ (Christiansen & Gynther (2010), s.80ff) 

Christiansen & Gynther (2010) beskriver forløbsmodellen som en ´stilladsering´ af de studerende 

i betydningen at en underviser instruerer de studerende kun i det omfang, som er nødvendigt i 

forhold til at de studerende derefter selv kan udforske emnet nærmere (Christiansen & Gynther 

(2010), s.80f). Herved ´stilladserer´ underviseren den studerendes læring, dvs. han eller hun 

understøtter den studerendes læring i det omfang den studerende behøver for at komme i gang 

med emnet. Begrebet ´stilladsering´ bygger på en konstruktivistisk forståelse af læreprocessen, 

hvor opfattelsen er at det vil styrke de studerendes læring, hvis de har mulighed for gennem 

aktiv deltagelse i aktiviteter eller øvelser at tage udgangspunkt i deres egne forforståelser og 

allerede etablerede viden. På den måde får de mulighed for at skabe en meningsmæssig 

sammenhæng i deres læreproces.  

Ideen er derfor at underviseren skal sørge for at veksle mellem de forskellige typer af aktiviteter 

(´loops´) i form af underviserens formidling, de studerendes egne udforskninger samt 

evalueringen heraf. Et formidlingsloop skal således afløses af et aktivitetsloop, som så igen kan 

følges op af et formidlingsloop, osv. (se figur 7). Når underviseren under processens forløb 

fornemmer behovet for yderligere at styrke de studerende, kan formidlingsformen have 

karakter af at være mere vejledning end formidling. Som nævnt er et tredje loop vigtigt, nemlig 

den løbende evaluering af læreprocessen. Evalueringen kan foretages ved at de studerende 

efter hvert aktivitetsloop fremlægger (f.eks. gruppevis) deres resultater for holdet, som alle så 

kan give feedback på. Denne evalueringsform giver underviseren mulighed for at bedømme 

hvad det næste formidlings- eller vejledningsloop skal indeholde (Christiansen & Gynther (2010), 

s.80f).  
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Figur 7. Undervisningsloops set som et undervisningsforløb. Modellen udgør en revideret model 

af figuren i Christiansen & Gynther (2010), s.84.  

Konceptet kan styrke en integration af bibliotekets læringsaktiviteter i uddannelsesmiljøet ved 

at skabe mere engagerende og aktiverende undervisning for de studerende. Derudover 

tydeliggør konceptet vigtigheden af at skabe sammenhængende aktiviteter eller loops i de 

enkelte undervisningsforløb. Inddragelsen af e-læringsobjekter er ideel i forhold til netop at 

muliggøre for det første et længerevarende sammenhængende undervisningsforløb, og for det 

andet kombinationen af en vidensformidling, hvor underviseren er en form for instruktør, med 

aktiviteter eller øvelser, hvor den studerendes udvikling af egen meningsforståelse får en central 

plads. Et undervisningsforløb bestående af de forskellige loops kan foregå digitalt men kan også 

med fordel bestå af en kombination af fysiske undervisningsgange med digitale aktiviteter.     

 

Video, e-tiviteter, diskussion og quizzer i loops på socialrådgiveruddannelsen 

 

Vi har ovenfor i afsnittet om ´Studerende som medproducenter´-konceptet beskrevet et 

tilstedeværelsesarrangement, som bibliotekaren på VIA SOC gennemførte sammen med 

underviser og studerende i forbindelsen med en test af de producerede e-læringsobjekter. Dette 

arrangement havde netop karakter af at benytte et undervisningsloop-koncept. Bibliotekaren 

formidlede e-læringsobjekterne både på nettet og ved starten af arrangementet, dvs. hun 

gennemførte et formidlingsloop. De studerende fik dernæst ved den fysiske undervisningsgang 

mulighed for i grupper at se nærmere på e-tiviteten indeholdende videoerne (dvs. hermed et 

aktivitetsloop). Derefter var der et nyt formidlingsloop i form af en underviserstyret diskussion 

om objekternes indhold, form og relevans. Dette afløstes igen af et aktivitetsloop, hvor de 
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studerende gruppevis afprøvede og diskuterede quiz´en. Herefter var der igen en holddiskussion 

af indhold og form med deltagelse af underviser og bibliotekar (formidlingsloop). Processen 

fortsatte med e-tiviteten indeholdende en case. Det sidste skete dog hurtigt på grund af 

tidspres, men kunne være fortsat i to yderligere loops hvis tiden havde tilladt det. Som nævnt 

var der reelt tale om en test, men der var også tale om en god faglig udvikling for alle parter. 

Processen kan derfor også ses i perspektiv af det beskrevne koncept.  

 

Konceptets variation 

 

Undervisningsloop-konceptet kan anvendes til at vurdere om man i forhold til en række 

læringsaktiviteter har opnået en tilpas vekslen mellem på den ene side en formidling til de 

studerende og på den anden side deres mulighed for selv at få lov til at arbejde med tingene og 

derigennem oparbejde en viden så de efterfølgende kan spørge ind til emnet. En vurdering af 

om der er opnået en tilpas vekslen mellem formidling og aktiviteter behøver ikke kun dreje sig 

om et enkelt fysisk arrangements forløb, som det ovennævnte, men kan også gælde et 

længerevarende aktivitetsforløb hen over f.eks. et antal uger eller et semester, hvor forløbet 

f.eks. består af både e-læringsaktiviteter og fysiske aktiviteter. Dette kan illustreres ved det 

følgende eksempel. 

 

Kollaborativt skriveværktøj og e-tiviteter i loops på cand.merc.uddannelsen 

 

CBS B arbejdede i deres delprojekt med at udvikle den eksisterende fysiske undervisning i 

akademisk litteratursøgning, datasøgning samt referencehåndtering på faget ´Business project´ 

på cand.merc.-linjens første år. Man inddrog for det første brugen af LibGuides. LibGuiden skulle 

erstatte den fysiske undervisnings tidligere anvendte power points præsentationer og samtidig 

lægges ind på CBS´s læringsplatform Learn. Derved blev det format, der anvendtes i den fysiske 

undervisning, også det format, som de studerende kunne vende tilbage til på platformen efter 

undervisningen. For det andet blev den fysiske undervisning i foråret 2015 for det pågældende 

fag suppleret med to e-tivities. Det er her undervisningsloop-konceptet kommer ind.  

I starten af semestret fik de studerende præsenteret en e-tivity på den virtuelle platform Learn, 

hvori de blev bedt om at beskrive hvilke typer af information de kunne bruge til deres business 

project. I denne e-tivity indgik anvendelsen af en padlet, dvs et kollaborativt skriveværktøj, hvor 

de studerende kunne se hinandens svar. De studerende skulle lægge deres besvarelse ind på 

den tilhørende padlet https://da.padlet.com/. Dette input kunne derefter anvendes af 

biblioteket på det fysiske kick-off meeting, der var planlagt for faget. På det møde havde 

biblioteket nogle lektioner, og det var derfor intentionen at tage de emner op, som de 
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studerendes besvarelser kom ind på.  Antallet af studerende, som var tilmeldt faget, var ca. 120. 

I den anden e-tivity skulle de studerende vælge tre informationskilder og formidle dem til de 

andre studerende. Den skulle sendes ud og besvares senere i forløbet, nemlig på det tidspunkt 

hvor de studerende var gået i gang med opgaven til det faglige forløb, det såkaldte business 

project. Der gik dog ca. 2 måneder før de studerende gik i gang med selve projektet. Først 

derefter fik de studerende så den anden e-tivity. Også denne e-tivity var sat op på det interne 

diskussionsforum på Learn. Det var planlagt at de studerende gruppevis skulle give hinanden 

feedback. Bibliotekaren skulle så på baggrund heraf senere give en generel opsummerende 

feedback. De studerende gjorde dog ikke brug af denne e-tivity. Forklaringen kunne bl.a. ligge i 

det lange tidsrum på de to måneder, der gik førend selve projektskrivningen gik i gang. En anden 

forklaring kunne dog også være at de studerende ikke var vant til denne slags læringsaktiviteter 

på Learn.  

Biblioteket har i forbindelse med projektet haft kontakt med linjekoordinatoren. Man har også 

arbejdet med at formidle teksterne i de omtalte e-tivites i et sprogbrug, der passede ind i den 

opgavetekst, som de studerende mødte på selve faget. Linjekoordinatoren har kontakt til 

underviserne, der dog ikke bliver rekrutteret nødvendigvis fra faget selv men kan komme fra 

flere forskellige institutter. På den måde kan der være et svagt link mellem linjekoordinator og 

de enkelte undervisere.  

Det beskrevne eksempel kan gengives i form af et antal undervisningsloops. På fagsiden på 

Learn havde biblioteket som vist først et formidlingsloop bestående i at instruere de studerende 

til at udføre en beskrevet e-tivity. Besvarelsen skulle gives på en padlet, der således kan ses som 

et aktivitetsloop. Dernæst afholdtes det omtalte ´kick-off meeting´, som bl.a. tog udgangspunkt i 

det de studerende havde svaret på padlet´en. Dette kan dermed ses som et efterfølgende 

formidlingsloop. Dette formidlingsloop afløstes desværre af et brud i forløbet. Først senere i 

semestret kom den anden e-tivity frem, men da den netop ikke havde noget formidlingsloop, 

den kunne lægge sig op ad, udeblev besvarelserne. Ideen i undervisningsloop-konceptet er 

netop som sagt at en sammenhæng og vekslen mellem de to typer af loops er nødvendig for at 

de studerende kan skabe sig meningsmæssige sammenhænge i læringsforløbet.  

 

E-tiviteter som aktivitetsloops på Humanistisk Informatik: Anvendt på LMS 

 

I AUB´s projekt samarbejdes der med faget ´Kommunikation og digitale medier´, som for første 

års studerende har et kursus om problembaseret læring. I efteråret 2014 skrev projektet sig ind i 

den 4 ugers timeplan, som fagets undervisere lagde ind på Moodle til de studerende. Kurset 

havde ti kursusgange, og biblioteket gik ind på Moodle og supplerede med e-tivities på tre af 

disse. Derudover stod de selv for undervisningen på kursusgang nr 9.  
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I foråret 2015 arbejdede samme årgang af studerende mere selvstændigt med deres projekter. 

Her var der derfor ikke længere en lektions- eller timeplan, som biblioteket kunne koble sig på. 

Biblioteket planlagde 5 e-tivities. Disse 5 opgaver skulle samlet give de studerende kompetence i 

at lave søgestrategier. Der var indlagt en progression i de 5 i forhold til at opnå dette 

læringsmål. Ved udformningen af de 5 e-tivities skrev bibliotekarerne opgaven i så motiverende 

form som muligt. Ved nogle af de 5 online opgaver var der indlagt feedback, dvs. hvis de 

studerende skrev til biblioteket ville de få feedback.  Der var indlagt en fysisk promotion ved 

forårsemestrets start, hvor biblioteket fortalte de studerende om det tilbud på Moodle, som 

biblioteket kom med og som de studerende kunne anvende sig af. Alle 5 e-tivities blev lagt ind 

på en og samme gang. Man valgte at lægge dem ind på en gang, så de studerende kunne 

anvende dem i deres eget tempo.  

De nævnte 5 e-tivities synes dog ikke at være blevet benyttet af de studerende i særlig grad. 

Måske var de 5 for omfangsrige til at de studerende blev motiverede til selv at arbejde med 

opgaverne. Derudover var der ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem indholdet af disse 

e-tivities og de krav og forventninger, som de enkelte vejledere stillede til deres studerende. 

Man samarbejdede med to semesterkoordinatorer men ikke direkte med de enkelte vejledere. 

Semesterkoordinatorerne havde kontakten til vejlederne, men denne kontakt var mere i form af 

rådgivning end egentlig styring. Vejlederne indbyrdes stillede derudover meget forskellige krav 

til de studerende med hensyn til litteratursøgning og -anvendelse. Det var f.eks. meget 

forskelligt hvor meget litteratur de studerende selv skulle finde. Nogen vejledere ville gerne 

have at biblioteket udpegede nogle databaser, de studerende kunne bruge, mens andre ville 

gerne have at biblioteket talte om søgeproces, -teknik og strategi. Det sidste var mere i 

overensstemmelse med de 5 e-tivities end det første.  

Ser man på dette forløb på baggrund af undervisningsloop-konceptet, så kunne en forklaring på 

den minimale studenteraktivitet evt. være at selvom de nævnte aktiviteter rent logisk synes at 

hænge sammen med kursusgangenes emner, så var det ikke dermed givet at der var en tilpas 

vekslen mellem formidlings- og aktivitetsloops og dermed en tilpas meningsmæssig 

sammenhæng mellem indslagene set fra de studerendes side. Som nævnt tidligere så har både 

undervisere/vejledere og de studerende generelt set mange forskellige måder at arbejde på, og 

fagets egentlige aktiviteter har det derfor med at forblive usynlige i kursusplanen. En egentlig 

integration i kursusplanen forudsætter på den måde noget mere end en integration i LMS-

systemet.  Der er derudover ikke på AAU nogen egentlig ´Moodle-kultur´ forstået som en 

dialogisk anvendelse af Moodle. Underviserne anvender det almindeligvis kun til meddelelser og 

fildistribution. Bibliotekets brug af Moodle var derfor i en vis grad et brud med den eksisterende 

anvendelse heraf. De studerende var dermed ikke blevet lært op i at anvende Moodle på den 

pågældende interaktive måde.  
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Opsummering af Undervisningsloop konceptet 

 

Som vist kan den nævnte vurdering af om der er skabt en tilpas vekslen mellem de to loops 

foregå på basis af f.eks. et semesters samlede både digitale og fysiske aktiviteter. Det kan dog 

også ske i forhold til et forløb, der alene foregår digitalt. Et kursus, hvor undervisningen 

gennemføres ved brug af et program som f.eks. Adobe Connect, kan således bestå af både 

formidlings- og aktivitetsloops og også her skal man derfor være opmærksom på en tilpas 

vekslen mellem de to. 

Endelig er vurderingen også relevant for kurser, som er centreret omkring den fysiske 

undervisning, som f.eks. i delprojekterne på Rub og DTUB. I begge disse delprojekter har man 

netop diskuteret om omfanget af aktiviteterne i form af øvelser var tilstrækkelige i forhold til 

den formidling og instruktion, der blev givet. En sådan diskussion kan netop igen ses som en 

usikkerhed om den etablerede vekslen mellem formidling og aktivitet er tilstrækkelig eller om 

den vælter over til instruktionssiden på bekostning af de mere praktiske aktiviteter. Hos både 

Rub og DTUB men også i Coursera kurset fra DTUB & KUB synes formidlingen af stoffet at fylde 

størstedelen af tiden. Her har vi et eksempel på hvor svært det er at forlade formidlingen af 

stoffet til fordel for de lærendes egen udforskning.  

Undervisningsloop-konceptet er uafhængigt af uddannelsesniveau. Det er også uafhængigt af 

om det er på en net- eller tilstedeværelsesuddannelse. Det spændende er at det heller ikke 

nødvendigvis er afhængigt af antallet af studerende. Det sidste afhænger dog af hvilken form for 

feedback, der loves de studerende. Jo mere personlig eller gruppebaseret feedback, man lover 

at give aktivitetsloop´et, jo mere vil en øgning i antallet af studerende være ensbetydende med 

et øget tidspres.   

Konceptet kan i en vis grad være afhængigt af om man kører sit eget kursus eller om 

undervisningen er et supplement til andres kurser. I det sidste tilfælde kan det være nødvendigt 

at tilpasse sig den undervisningskultur med de fastlagte underviser- og studenterroller, som 

´hovedkurset´ har valgt at anvende sig af. Hvis hovedkurset gør stor brug af forelæsningsformen 

og dermed placerer fagunderviseren i instruktørrollen, forhindrer det ikke bibliotekarerne i 

deres supplerende undervisning at gøre brug af undervisningsloop konceptet. De skal dog være 

opmærksomme på at være ekstra tydelige i formidlingen til de studerende om hvilken 

undervisningsform og aktiviteter, man vil igangsætte. Dette er vigtigt som en form for 

afstemning af de indbyrdes forventninger mellem underviser og studerende  
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5.5  Gamification konceptet 

 

Dette koncept går ud på at udvikle e-læringsobjekter ved at tilsætte spilelementer. Gamification 

betyder at man tilsætter spilelementer til objekter, som ikke i sig selv er spil (Robson et al. 

(2015). Man udnytter spil-tankegangen i en ikke spillemæssig kontekst for at skabe en mere 

engagerende undervisning. Spilelementerne kan være f.eks. highscorelister, virtuelle penge eller 

storylines. Spilelementerne skal visualisere målene for studerende på en meget forståelig og 

håndgribelig måde. Ved brug af spilelementerne skal den studerende træffe interaktive valg for 

at komme videre i det forløb, som strukturen i objektet angiver. Man skal dog være opmærksom 

på at et sådant objekt ved kombination med en traditionel didaktisk undervisning ikke 

nødvendigvis indebærer et øget engagementet hos de studerende (Jessen (2008)).  

Hvis et e-læringsobjekt skal have kararakter af at være spil-inspireret, så indebærer det at den 

studerende skal træffe interaktive valg for at komme videre i det forløb, som objektet samlet set 

udgør. Valgene kan handle om at klikke på bokse, deltage i en tidsafgrænset konkurrence, sætte 

byggeelementer sammen eller lignende. Brugen af sådanne spilrelaterede træk i objekter, der 

ikke er spil, kaldes som sagt gamification. Spilelementerne kan ses som værktøj med formålet at 

motivere til en øget aktivitet hos modtageren og dermed fastholde denne i at udføre opgaven.  

Et rigtigt spil tilhører legen, men da der er tale om en undervisningsmæssig sammenhæng er e-

læringsobjekterne ikke til leg. Alle spil bygger på fire faktorer, nemlig et mål, opsatte regler, et 

feedback system samt frivillig deltagelse (McGonigal (2012)). Det spil-inspirerede e-

læringsobjekt kan indtænke de tre første faktorer - mål, regler og feedback-system - men på 

grund af undervisningskonteksten indeholder det ikke nødvendigvis frivilligheden.  

Som nævnt i afsnittet om ´Studerende som medproducenter´-konceptet har man i KUB i 

udviklingen af e-læringsobjekter været inspireret af spilgenren. Der er tale om tre objekter 

udviklet inden for tre forskellige fag fra hver sit fakultet. Hver bibliotekar har arbejdet sammen 

med en eller to lokale undervisere. Overordnet set har de alle taget udgangspunkt i 

underviserens forståelse af de studerendes behov og dermed ladet underviseren få stor 

medindflydelse på indholdet. Man har indbyrdes sørget for at koordinere indsatsen ved sammen 

at have indhentet et tilbud fra den samme spiludvikler og spil programmør. Alle tre projekter 

har desuden haft kontakt med e-læringskonsulenter fra universitetet.  
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Spil med kildekritik for landskabsarkitekter 

 

Et af de tre spil-inspirerede objekter fra KUB er udviklet sammen med en naturvidenskabelig 

underviser. Kurset hører hjemme på uddannelsen for landskabsarkitektur. E-læringsobjektet har 

titlen ”What´s there to be critical about?” og knytter sig til emnet kildekritik. De studerende får i 

løbet af kurset stillet en opgave, de skal besvare. Opgaven kan handle om f.eks. græs på tage. 

Spillet skal bidrage til at styrke deres kildekritiske refleksion i forhold til det materiale, som de 

finder om f.eks. græs på tage. Der er med andre ord ikke tale om legen som mål, men objektet 

har et læringsmæssigt sigte med relevans for det pågældende fag.  

Det spil-inspirerede objekt indledes med at underviseren skriver et statement, og den 

studerende skal så vurdere om det er troværdigt eller ikke. Derefter skal de søge efter fem kilder 

og udvælge to af disse, der især synes at støtte deres argumentation. De skal herefter gå 

igennem fire faktorer for hver af de to kilder. De skal nemlig evaluere de to kilder med hensyn til 

´objectivity´, ´reliability´, ´accuracy´ og ´relevance´. Heri består spil-objektets regler. Spillet går 

ud på at arbejde med ´hvor sikker er jeg på at denne kilde f.eks. er objektiv?´ De studerende får 

forskellige hints undervejs i spillet (se figur 8). 

 

Figur 8. Skærmbillede fra e-læringsobjektet ”What´s there to be critical about?” fra 

https://learninglib.dk. 
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Reglerne giver rammen for spillet. Reglerne udgør på en vis måde sammen med det beskrevne 

statement den ´virkelighed´ den studerende skal indgå i, mens hun eller han løser den givne 

opgave. Den studerende skal hele tiden træffe nogle interaktive valg for at komme videre i 

forløbet. Netop dette moment skal gerne virke motiverende på personen.   

Det beskrevne e-læringsobjekt blev afprøvet på et hold studerende i september 2015. De 

studerende sad sammen to og to og arbejdede med spillet og kom frem til hvor sikre de var på 

at deres to kilder var troværdige. I det konkrete eksempel fandtes selve feedbacksystemet i den 

fysiske undervisningsgang på den måde at underviserne sammen med holdet samlede op på de 

forskellige svar. Dette kunne dog også have foregået i form af en online plenumopsamling.  

 

Virkelighedsnært spil udviklet til jurastuderende 

 

Et andet spil-inspireret objekt fra KUB har vi allerede omtalt ovenfor i afsnittet om ´Studerende 

som medproducenter´. Det er et e-læringsobjekt, som i sin nuværende udformning er koblet til 

faget ´Immateriel ret´ på jura. Underviserne lavede spørgsmålene, som blev sat ind i spillet. Der 

var først og fremmest fokus på at de studerende skulle vide mere om retskilderne, hvilke der var 

centrale, hvor de kunne finde dem og hvordan de kunne anvende dem. Dette var målet for spil-

objektet. Det var derefter op til underviserne at trække produktet ind på f.eks. deres kursusside 

på Absalon eller f.eks. deres blog eller hvad de nu anvendte i kommunikationen med de 

studerende. Spillet byggede på historien om den virkelighedsnære situation, hvor en fuldmægtig 

får et spørgsmål han skal svare på.  

Det spil-inspirerede objekts titel er ”Just another day at the office”. E-læringsobjektets ide er at 

en nyuddannet fuldmægtig sidder en fredag aften og skal efter arbejde med kæresten i 

biografen, da en partner stikker hovedet ind og giver fuldmægtigen et spørgsmål, hun eller han 

skal finde svar på (se figur 9). 
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Figur 9. Skærmbillede af det spil-inspirerede objekt ”Just another day at the office” fra 

https://learninglib.dk. 

Der igangsættes en timer (med varighed på f.eks. ca. 1 time) for den tid, som fuldmægtigen har 

til at finde svaret i f.eks. bibliotekets databaser. Et eksempel er spørgsmålet ”Ved du om EDB 

programmer kan beskyttes efter ophavsretten?” Der kan vælges at give hints undervejs i retning 

af f.eks. ´Overvej f.eks. denne kilde´. Regelsættet er defineret ved ikke kun formen for spørgsmål 

men også den nævnte timer. Det skal være muligt for en færdiguddannet indenfor rimelig tid at 

finde svar på den type af spørgsmål som en partner kan finde på at stille fuldmægtigen. Timeren 

bidrager samtidig til objektets konkurrencemoment: Kan man nå det? 

I den aktuelle udgave af objektdesignet er feedbacksystemet ikke indbygget men forudsætter at 

underviseren arrangerer en feedback til holdet i plenum i en fysisk eller online 

undervisningstime eller f.eks. en skriftlig feedback til hver af deltagerne. Oprindeligt arbejdede 

producentgruppen med to måder at give feedback på. For det første ville man gerne have den 

´åbne´ måde, hvor besvarelserne skulle bedømmes af underviseren, som så kunne graduere 

resultatet samt forklare den studerende hvad der skulle til for at opnå et bedre resultat. For det 

andet tænkte man dog også på et tidspunkt på at give muligheden for multiple-choice-måden, 

hvor der på forhånd ville være givet en række svarmuligheder. Det sidste ville kræve mindre 

arbejde af underviseren, men langt mere standardiserede og dermed ikke så interessante 
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spørgsmålstyper, som den ´åbne´ måde muliggjorde. Den sidste standardiserede måde at give 

feedback på er dog ikke blevet indbygget i objektet.  

 

Opsummering af Gamification konceptet 

 

Alle KUB´s spil-inspirerede objekter er udviklet som et system af en slags ´klodser´, hvor 

enkeltdelene, som f.eks. trin, hints, stjerner, timer osv., kan sættes sammen og 

indholdsbestemmes på forskellige måder. For alle objekterne kan fagene og de anvendte 

spørgsmål skiftes ud med andre fag og spørgsmål. Selve skabelonerne består lige nu f.eks. af de 

nævnte fire kriterier for vurdering af en kilde, hints, opbyggede rum for spørgsmål, timer, kort, 

faktalinje m.m. Kombinationsmulighederne af ´klodserne´ er dog mange. Selve konceptet 

angiver at der skal være et bestemt læringsmål bag konstruktionen af det konkrete spil-

inspirerede objekt, og der skal gives klare regler for hvad man kan og skal for at nå målet samt 

hvordan man får feedback for det man gør for at indfri det.   

I arbejdet med de beskrevne spil-inspirerede objekter har der været et tæt samarbejde med den 

enkelte underviser men også med universitetets e-læringskonsulenter. Hvis e-

læringskonsulenterne tidligere har været i tvivl om hvad de kan bruge biblioteket til, er de det 

ikke længere. Udviklingen af de beskrevne objekter har vist at også biblioteket er en aktiv 

producent på området. Der er derudover blevet skabt et bredt netværk til flere mulige 

kontaktpersoner på universitetet, herunder bl.a. Underviserservice-netværket. For alle tre 

objekter har underviserne været med til møder med ikke kun bibliotekarerne, men også med 

spiludvikleren. Dette har understøttet at det ikke var en ren biblioteksfaglig problemstilling man 

valgte at arbejde med, men at man derimod lod problemstillingen komme fra underviseren. 

Lagerpladsen for spillene vil blive på platformen Learninglib.dk, hvorfra det kan hentes og 

overføres til andre platforme (se koncept 9).  

De spil-inspirerede objekter kan kombineres med fysiske såvel som digitale 

undervisningsformer. De kan indpasses i et længerevarende undervisningsforløb med 

anvendelse af de tidligere beskrevne loops. Det valgte feedbacksystem afgør om brugen af et 

spil-inspireret objekt er afhængig af antallet af studerende. Ved komplicerede spørgsmål og svar 

kan man forvente at feedbacksystemet er mere tidskrævende end ved mere quiz- og multiple-

choice-prægede modeller. I det første tilfælde, dvs. ved brug af mere komplicerede spørgsmål, 

forudsætter objekterne mindre holdstørrelser. I det andet tilfælde, dvs. ved de mere quiz-

prægede modeller, kan de derimod være anvendelige, når man har de store hold eller en hel 

årgang.  
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  5.6  Flipped classroom konceptet  

 

Konceptet bygger på at de studerende forbereder sig til undervisningen på en sådan måde at 

underviseren ikke skal bruge selve konfrontationstiden til at gennemgå indholdet. Hvis de 

studerende har sat sig ind i stoffet inden undervisningen, kan underviseren bruge selve 

undervisningstimen til at lade de studerende udforske emnet gennem praktiske aktiviteter og 

øvelser. Underviseren slipper derfor for rollen som instruktør og kan i stedet være facilitator på 

de igangsatte aktiviteter. De studerendes forberedelse behøves dog at blive understøttet. Det 

kan ske ved at de inden undervisningen har modtaget digitale e-læringsobjekter i form af 

videoindspillede forelæsninger, spil-inspirerede objekter m.m.  

Flipped classroom eller flipped learning er som tidligere nævnt et emne som flere af de 

involverede uddannelsesinstitutioner kender til og taler om. Det er et emne, som er aktuelt for 

e-læringsområdet og som der i dag eksperimenteres med mange steder. En måde at integrere 

bibliotekets ressourcer og services i uddannelsesmiljøet er derfor også at forsøge at understøtte 

dette koncept.  

Det skal straks siges at ´flipped classroom´ eller ´- learning´ gennem årene har fået tillagt flere 

forskellige definitioner. I flere af definitionerne overlapper indholdet f.eks. med det indhold, der 

blev beskrevet ovenfor under ´undervisningsloop-konceptet´. I det følgende anvendes den 

meget begrænsede indholdsforståelse af ´flipped classroom´, hvor ´flipped´ også forstås som 

´inverted´. En af de mest simple definitioner af begrebet er nemlig følgende: ”Inverting the 

classroom means that events that have traditionally taken place inside the classroom now take 

place outside the classroom and vice versa” (Bishop & Verleger (2013)). Bishop & Verleger 

(2013) nævner at denne definition betyder at flipped classroom kun repræsenterer en slags re-

ordning af klasseværelse- og hjemmeaktiviteterne. Dette er nok for enkelt sagt, når man ser 

hvordan begrebet forstås rundt omkring på uddannelserne i dag. Der følger ofte mere med, 

herunder f.eks. netop de ideer, der ligger i både ´undervisningsloop-´ og ´de studerende som 

medproducenter´-koncepterne. Hvor meget mere de pågældende uddannelsesinstitutioner, der 

i dag taler om flipped classroom, lægger i begrebet er dog ikke undersøgt nærmere her. 

Begrebet anvendes derfor i det følgende først og fremmest i betydningen ´inverted´.  

I projekterne på DTUB, AUL, KUB, VIA SUND, og VIA SOCPÆD har man overvejet at anvende de 

producerede e-læringsobjekter til at ´vende´ rækkefølgen af undervisningselementerne. Der er i 

dette tilfælde tale om projekter, hvor der både er en hel årgang på flere hundrede studerende 

og mindre hold på mellem 20 og 50 studerende. Ideen er at de studerende skal forberede sig til 

undervisningen ved evt. at læse noget pensum men også ved at anvende e-læringsobjekterne.  

Herved opnår de at have sat sig ind i emnet inden de deltager i selve undervisningstimen, og 
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denne time behøver derved ikke anvendes til en traditionel emnegennemgang, men kan 

derimod bygges op på de spørgsmål, som de studerende har til emnet eller til konkrete øvelser 

og aktiviteter. E-læringsobjekterne kan anvendes flere gange af de studerende, og de kan senere 

vende tilbage hertil. Undervisningstimens aktiviteter skal derefter forme sig efter de konkrete 

behov, de tilstedeværende studerende har.  

For flere af delprojekterne var dette planen mere end at man endnu havde fundet ind til 

formen. Man så det som en mulighed, man ville tilstræbe via netop produktionen af e-

læringsobjekter i form af f.eks. videoerne og e-tivities. Også de nævnte spil-inspirerede objekter, 

som f.eks. KUB udviklede, var tillagt denne mulighed.  Når det gjaldt de spil-inspirerede objekter 

kunne de studerende afprøve objektet inden undervisningstimen. De refleksioner, som spillet 

gav anledning til, kunne derefter tages op på holdet i selve timen. De spil-inspirerede objekter 

kunne dog også anvendes i selve holdtimen som f.eks. en del af en konkret øvelse.  

 

Flipped classroom på Sygeplejeuddannelsen: Virtuel spørgetime 

 

I projektet på VIA SUND var der flere elementer, der mindede om flipped classroom. På et 

bestemt modul var der således lagt en virtuel spørgetime ind efter de studerende havde 

arbejdet med en opgave. Her forventedes det netop at de studerende inden denne spørgetime 

havde været aktive med at forsøge at erhverve sig den viden, som var nødvendig for opgaven. I 

den såkaldte spørgetime var det derefter tænkt at de studerende skulle tage det op, som de 

syntes havde været svært og som de gerne ville have hjælp til. På denne måde var der tale om 

en form for flipped classroom.  

Den pågældende spørgetime blev afholdt som et webinar, hvor hele holdet var til stede i det 

digitale kommunikationsrum. Fra bibliotekets side oplevede man dog at de studerende ikke 

havde noget at spørge om. Det var bibliotekaren, der indkaldte til webinaret, så måske var der 

dermed indbygget en forventning fra de studerendes side om at det var bibliotekaren, der 

bestemte indholdet, og derfor stillede de ikke nogen spørgsmål (trods titlen ´spørgetime´). Ved 

de mere velfungerende gruppesamtaler med bibliotekaren havde det netop været gruppen af 

studerende selv, der havde indkaldt til mødet. Dermed vidste de også at de selv skulle være 

aktive med at fylde indhold ind i timen. 

 

Opsummering af Flipped classroom konceptet 

 

Flipped classroom konceptet forudsætter at underviser og studerende eksplicit har afstemt 

forventningerne til hvad der skal ske både i forhold til forberedelserne til timen og i selve 

aktiviteterne i timen. De studerende skal i god tid vide at konfrontationstimens aktiviteter 
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forudsætter at de har forberedt sig og at undervisningstimens indhold ikke er mulig at 

gennemføre uden denne forberedelse. Når underviserrollen almindeligvis har været 

instruktørens, så kan de studerende have vænnet sig til at de kan møde uforberedte op. Derfor 

behøves der en tydelig formidling til de studerende at man med valget af flipped classroom nu 

ændrer på undervisningsformen og at dette stiller helt nye fordringer til dem.  

Eksempel 1 viste, at det ikke nødvendigvis er så enkelt at få en undervisningstime til at forløbe, 

som man havde tænkt sig, selvom man netop synes man havde planlagt timens indhold til de 

studerendes fordel. Man havde tænkt at de studerendes spørgsmål skulle være 

omdrejningspunktet for timens form og indhold. Dette kan være et eksempel på hvordan man 

behøver en tydelig afstemning af forventninger mellem underviser og de studerende med 

hensyn til forberedelse og selve timens form og indhold. Som nævnt i eksemplet synes også 

ordstyrerfunktionen i form af at indkalde til timen at spille en vigtig rolle. Så snart den nemlig 

ligger hos underviseren kan det være svært at ´vende´ på rækkefølgen af underviserens 

formidling og de studerendes aktivitet. Der behøves på den måde en ekstra formidling til de 

studerende. Der kan således altid fra en undervisers side gives tydelige skriftlige meddelelser 

inden timen om hvad der skal ske og hvad man forventer sig af de studerende. 

Konceptet er uafhængigt af holdstørrelse. Ved de store hold er det selvfølgelig nødvendigt at 

tilpasse aktiviteterne i forhold til hvad der er muligt i f.eks. det konkrete undervisningslokale 

eller virtuelle rum og igen i forhold til hvad man som underviser har af ressourcer med hensyn til 

at kunne give de studerende en feedback. 

 

  



 

 
                                                           47       

 

5.7   Genvejskonceptet 

 

Genvejskonceptet bygger på ideen om at lægge bibliotekets e-ressourcer tilrette for de 

studerende på en sådan måde at de umiddelbart får øje på dem og forhåbentlig dermed vil 

anvende dem i større udstrækning end hidtil. Konceptet kan minde om det 

kommunikationsdesign man kalder for ´nudging´, dvs en kommunikation som forventes at 

påvirke en modtagers adfærd ved at give et lille 'puf', et lille 'nudge'.  

Begrebet nudge stammer fra Thaler & Sunstein´s bog ”Nudge: Improving decisions about health, 

wealth and happiness” fra 2008. Udgangspunktet er at menneskers adfærd i dagligdagen ofte 

systematisk afviger fra de gode og velbegrundede intentioner, men ved enkle, 

adfærdsforandrende initiativer, der virker uden at fratage folk deres valgmuligheder, og som 

fungerer uden yderligere incitamentsstyring, kan folks adfærd ændres til det bedre.  

Konceptet bygger på eksempler i to af projekterne. 

 

Virtuel genvej til information om virksomheder for Cand.Merc.studerende 

 

CBS B tilbød underviserne for de enkelte fag på cand.merc.-linjen at lægge relevante e-

ressourcer ind på de pågældende fagsider på LMS-systemet Learn. Dette resulterede bl.a. i at 

der for et af fagene i foråret 2015 blev lagt specifikke informationsressourcer ind om to 

virksomheder, som de studerende skulle arbejde med i det pågældende fag. I dette tilfælde 

viste det sig dog at være vanskeligt fra bibliotekets side at bedømme i hvilket omfang og 

hvordan det var blevet anvendt. 

Der var tale om databaser og materiale om to virksomheder, som man bedømte kunne være 

særdeles relevante for det pågældende fag. Denne service kan kaldes for en slags 

dataleveranceservice. Det er en slags direkte leverance af data til de studerende i stedet for at 

undervise dem i hvordan de selv finder informationen. På den måde kan man se det som en 

genvej til information.  
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Studerende skaber virtuelle genveje til information på Erhvervsakademiuddannelsen 

 

Som en del af KEA´s projekt havde man designet en platform, som for det første indeholdte en 

række tutorials i form af videofilm, hvor det blev beskrevet hvordan man kunne anvende 

udvalgte databaser samt om det at skrive en opgave, herunder f.eks. at formulere en 

problemstilling. For det andet indeholdte platformen på det indledende skærmbillede en række 

tags, som reelt var en række emneord – sat op som tags – der som links førte direkte til en 

database (se figur 10). Når de studerende klikkede sig ind på disse tags, kom de direkte videre til 

de af biblioteket udvalgte databaser, dvs. der var tale om en hurtig genvej hertil. Den 

producerede platform var målrettet et bestemt fag, nemlig et tværfagligt kursusforløb på 

designuddannelsen. Kurset blev gennemført i april 2015, og platformen var klar inden. Det var et 

kursus for ca. 150 studerende på 2.semester. Kurset bestod af en erhvervsfaglig case med 

kontakt til en virksomhed og dens problemstillinger. I løbet af 4 uger skulle de studerende 

udarbejde en rapport. Det var under de 4 ugers forløb at de studerende skulle anvende 

platformen.  

Man havde i hele forløbet arbejdet tæt sammen med underviserne. Produktionen af 

platformens indhold baserede sig dog også på input fra studerende. Der blev foretaget to 

fokusgruppeinterview med studerende inden produktionen gik i gang. Det var dog svært at få 

folk til at deltage i fokusgrupperne. I de to fokusgrupper deltog henholdsvis 5-6 personer i den 

ene og 2 i den anden. Fokusgruppeinterviewene gav netop inspirationen til anvendelsen af de 

beskrevne ´tags´, som senere også viste sig at blive en stor succes. Især var bestemte ord blandt 

disse tags populære. Ordene kan i sig selv have inspireret de studerende til at klikke sig videre. 

Omvendt kan det også være at de studerende bevidst valgte denne vej for ikke at skulle bruge 

tid på at reflektere over hvilke typer af kilder man burde søge i. Brugen af disse ´tags´ synes at 

være blevet benyttet af de studerende i større omfang end de producerede tutorials.   
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Figur 10. Skærmside af KEA´s platform med de omtalte tutorials til venstre på skærmen og de 

anvendte ´tags´ til højre på skærmen.  

 

Opsummering af Genvejskonceptet 

 

Genvejskonceptet rummer som sagt ideen om at vejen til bibliotekets ressourcer skal være så 

iøjnefaldende og så let tilgængelig som muligt for de studerende. De beskrevne ´tags´ kan i 

deres visuelle form uden tvivl virke særdeles motiverende at trykke på. Ideen om at underbygge 

de studerendes motivation til at bruge ressourcerne ligger derfor i konceptet. De beskrevne 

´tags´ var som sagt en slags emneord, som de studerende klikkede sig videre på.   

Brugen af f.eks. de beskrevne emneord krævede ikke særlige forudsætninger hos de 

studerende. Alle studerende uanset uddannelsesniveau kan anvende sig af genveje som f.eks. 

de beskrevne ´tags´. Konceptet kan dog på den ene side virke provokerende i forhold til 

målsætninger om at ville undervise de studerende i at blive informationskompetente. Hvis man 

tænker på kvalifikationsrammen, kan man måske på den måde indvende at det ikke er optimalt 

for f.eks. en kandidatstuderende. På den anden side kan det ikke udelukkes at den mere direkte 

vej til kilderne kan åbne den studerendes øjne for netop at sådanne kilder eksisterer, og det kan 



 

 
                                                           50       

i sig selv motivere til at søge yderligere viden – også på kandidatniveauet. Man skal desuden 

huske at kvalifikationsrammen gælder for uddannelserne som helhed og det er derfor vanskeligt 

at overføre niveaukravene til mindre projekter i form af f.eks. de beskrevne ´tags´ eller CBS´s 

´dataleveranceservice´.  

I flere af projekterne har man den erfaring at de mange underviseres forventninger og ønsker til 

bibliotekets aktiviteter er meget forskellige. Nogle undervisere ser helst at de studerende bliver 

direkte henvist til f.eks. specifikke databaser, mens andre er mere interesseret i at de 

studerende opnår et indblik i informationssøgning generelt set. Der er derfor ingen tvivl om at 

genvejskonceptet vil hente støtte hos nogen undervisere mere end hos andre.   

Genvejskonceptet kan anvendes uafhængigt af antallet af studerende, kursernes varighed samt 

om der er tale om en undervisning i form af et selvstændigt kursus eller en supplering til andres 

kurser.   
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  5.8  Case konceptet 

 

Dette koncept forstår en case som en praksisnær opgave, dvs. en opgave eller et problem, der 

baserer sig på en situation, som de studerende kan komme ud for som færdiguddannede. Case-

konceptet bygger endvidere på ideen om at den studerende skal stilles opgaver under 

uddannelsesforløbet, hvori han eller hun får mulighed for at indtage rollen som en 

færdiguddannet.  

Ideen i case konceptet er netop at biblioteket deltager i skabelsen af så mange forbindelseslinjer 

som muligt mellem uddannelse og bibliotek på den ene side og det senere arbejdsmarked på 

den anden side. Da DEFF-projektet netop har et fokus på employability ligger der et vigtigt 

aspekt i dette case koncept. I flere af projekterne har man da også spillet ind med en case. Det 

gælder f.eks. for projekterne KEA, VIA SUND, VIA SOCPÆD og KUB. For flere af de nævnte har 

det drejet sig om at den specifikke uddannelse eller det specifikke fag lagde op til en form for 

case, som biblioteket med sine aktiviteter kunne spille ind på.  

Uddannelserne såvel som biblioteket har mange gange koblet bibliotekets aktiviteter til de 

studerendes arbejde med den skriftlige opgave. Det har der absolut været rigtig gode grunde til. 

Den skriftlige opgave baserer sig på flere måder på informationssøgning og de studerendes 

viden herom. Hvis man dog mere specifikt ser på hvordan bibliotekets e-læringsobjekter kan 

integreres i læringsmiljøet, så skal denne kobling med den skriftlige opgave måske en gang 

imellem forlades. Vi kan tage KEA´s og KUB´s projekter som eksempler.  

I projektet koblede KEA sig på en erhvervsfaglig case, som en hel årgang af studerende skulle 

arbejde med i en ca 3-4 uger. På den platform, som biblioteket producerede, indgik der som 

beskrevet fra bibliotekets side tutorials, emneord som en slags ´tags´ til databaser samt videoer 

om opgaveskrivningen. Fagets prøveform var netop en skriftlig opgave. Bibliotekets aktiviteter 

var derfor naturligt nok koblet til opgaveskrivningen. Man kan dog sige at der dermed for 

biblioteket kom en mellemvariabel ind i forhold til dets rolle i processen, hvor de studerende 

skulle løse nogle problemer i den pågældende erhvervsfaglige case. Det kan opstilles på 

følgende måde: 

Bibliotekets  
e-læringsobjekt 

 skriftlig  
opgave 

 problemer i en case 
der skal løses 

             

På KUB blev der som nævnt arbejdet med de spil-inspirerede objekter relateret til forskellige 

fag. Spillet, der var knyttet til et jura-fag, havde titlen ”Just another day at the office”. Dets 
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storyline var at en nyuddannet fuldmægtig sad en fredag aften, hvor chefen stak hovedet ind og 

sagde: ”Jeg ved, du skal gå nu, men …”, hvorefter han formulerede et spørgsmål, der relaterede 

sig til fagets emne. Der igangsattes en timer, og nu skulle den studerende finde svaret ved brug 

af bibliotekets e-ressourcer. I forhold til dette spil var biblioteket direkte koblet til løsningen af 

problemerne. Her kan det opstilles på følgende måde: 

Bibliotekets e-læringsobjekt  problemer i en case der skal løses 

 

I KUB´s spil fik biblioteket en direkte del i at være med til at løse problemer i den 

færdiguddannedes virkelighed. Den studerende indtog her rollen som en færdiguddannet. I 

KEA´s eksempel forblev biblioteket derimod en partner til den skriftlige opgave, som fortsat 

fastholdte den studerende i den studerendes virkelighed. Her forblev den studerende i en rolle 

som en studerende. 

Der er ingen tvivl om at den skriftlige opgave er væsentlig for den studerendes vej frem til en 

færdig uddannelse og dermed til et fremtidigt job. De nævnte eksempler skal derfor kun vise at 

der er centrale nuancer i brugen af en case med hensyn til bibliotekets rolle i forhold til den 

fremtidige arbejdssituation. Begge roller er vigtige. Det bedste kunne dog være om begge de to 

måder at bruge casen på var godt repræsenteret i bibliotekets aktiviteter. Det sidste eksempel 

taler mere tydeligt ind i et employability perspektiv.  

 

Opsummering af Case konceptet 

 

Case konceptet bygger som nævnt på ideen om øget employability i uddannelserne. Den bygger 

dog også på ideer om at øge de studerendes deltagelse i undervisningsforløbet, idet arbejdet 

med en case styrker et fokus på problemstillinger og deres løsninger. Konceptet kan da også 

kombineres med alle de øvrige koncepter. Det kan anvendes uafhængigt af antal studerende på 

holdene samt af kursernes og uddannelsernes form og indhold.  

Som ved genvejskonceptet kan man også her overveje konceptets relation til 

kvalifikationsrammen. Selve det at vælge at anvende en case i en læringsaktivitet er ikke 

umiddelbart afhængig af kvalifikationsrammens forskellige krav til respektive 

uddannelsesniveauer. Uanset om uddannelsen skal relatere viden til erhvervet 

(erhvervsakademi), professionen og fagområder (bachelor), det pågældende fagområdes 

videnskabelige problemstillinger (kandidat) eller forskningen (ph.d.) vil brug af en case nemlig 

være relevant. Casen kan dog i sit indhold og i de typer af spørgsmål, der stilles, relatere sig til 

den specifikke instans, som tilhører det enkelte uddannelsesniveau, dvs. til et bestemt erhverv, 

profession eller f.eks. forskningsnetværk. 
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Det væsentlige i case konceptet er at man fra bibliotekets side prøver at gå udenom den 

mellemliggende variabel, der hedder den skriftlige opgave.  Casen skal på den måde ikke 

forbindes med udførelsen af en skriftlig opgave. Den skal derimod forbindes med en række for 

casen relevante spørgsmål, som den studerende vil møde i sin fremtidige rolle som 

færdiguddannet. Herved vil de digitale informationsressourcer og formidlingen heraf i form af 

f.eks. e-læringsobjekter kunne få en langt mere direkte plads i de studerendes arbejde med at 

finde de relevante svar. 
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5.9  ´Åbne læringsressourcer´- konceptet 

 

Dette koncept bygger på ideen om at e-ressourcer med et uddannelsessigte skal holdes ´åbne´ i 

betydningen tilgængelige, så de, der har interesse i at udvikle egen eller andres viden ved at 

arbejde med ressourcerne, skal have mulighed herfor. En integration af bibliotekernes 

læringsaktiviteter i det faglige miljø kan understøttes ved at digitalt-baserede 

undervisningsaktiviteter i form af e-læringsobjekter når ud til så mange studerende og 

undervisere som muligt.   

´Åbne læringsressourcer´ kan defineres på følgende måde:  

”OER [Open Educational Resources] are teaching, learning and research resources that reside in 

the public domain or have been released under an intellectual property license that permits their 

free use or re-purposing by others. Open educational resources include full courses, course 

materials, modules, textbooks, streaming videos, tests, software, and any other tools, materials 

or techniques used to support access to knowledge” (Dohn og Johnsen (2009), s.135) (Dohn og 

Johnsen har hentet definitionen fra Baker (2006) s.2, på linket 

http://cnx.org/content/m14466/1.10/ (besøgt 14.12.2015)).    

Som Dohn og Johnsen konkluderer, så er åbne læringsressourcer hermed ”ethvert frit 

tilgængeligt (digitalt) objekt, der understøtter adgang til viden” (Dohn og Johnsen (2009), s.136). 

De åbne læringsressourcer er afgørende, hvis e-læringen skal være en hjælp til udviklingen af 

nye former for undervisning. I det aktuelle DEFF-projekt er der især to eksempler, der baserer 

sig på dette koncept. 

 

Global MOOC om akademisk informationssøgning 

 

Et af de elleve projekter har haft som mål at skabe en læringsressource tilgængelig for alle via 

nettet. DTUB & KUB har sammen udviklet en MOOC (Massive Open Online Course) med titlen 

”Academic Information Seeking”, og denne er gjort tilgængelig på Coursera.org.  

Coursera-kurset er bygget op omkring en struktur på et 4-ugers kursus, hvor der til hver uge er 

knyttet bestemte videoer. Kurset skal kunne tages af modtageren når som helst. DTUB og KUB 

har deltaget i projektet med hver 4 personer, som sammen har arbejdet med at definere 

læringsmål for kurset, lavet ugeoversigter samt valgt de tilhørende videoemner, og derefter 

skrevet manus til hver enkelt video. De 21 video´er blev produceret af DTUB og KUB med hjælp 

http://cnx.org/content/m14466/1.10/
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fra Københavns Universitet´s Coursera-enhed. Kurset har været åbent på nettet siden onsdag 

den 9.dec. 2015. 

Coursera kurset er rettet mod personer, som skal skrive en opgave. Kurset består af en intro-

video, hvor hele kurset præsenteres. Derefter er kurset delt op i et antal moduler. De er bygget 

op sådan at man først lærer om søgeprocessen, derefter viden om kildekritik og copyright samt 

om Mendeley. Også plagiering bliver nævnt. Allersidst er der en opsamlingsvideo om hvad der 

er blevet gennemgået. Efter hvert modul er der lagt en quiz ind, som fungerer som en slags 

prøveform. Man skal besvare 10-15 spørgsmål, og der er indlagt besvarelser. Det er så op til den 

lærende selv hvilke succeskriterier man opstiller for sin læring. Efter flere af videoerne er der 

indlagt øvelser, men disse er ikke obligatoriske. Øvelserne er mere baseret på hvad man selv kan 

gøre for at understøtte sin læring. De er ikke rettet mod at skulle give bestemte svar men er 

mere orienteret mod modtagerens specifikke kontekst. Der nævnes f.eks. at man kan behøve at 

se nærmere på sin studieordning angående de konkrete krav til den skriftlige opgave. 

Reelt kan modtageren tage kurset i den rækkefølge man selv ønsker. Kurset som sådan 

opfordrer kun modtageren til at tage delene i den orden de er planlagt. Den faglige formidling 

foregår som en envejskommunikation, så der er ikke mulighed for dialog indenfor selve kursets 

rammer. Derimod kan modtagerne benytte et diskussionsforum på MOOC´en.  

 

Åbne e-læringsobjekter præsenteret på LearningLib.dk  

 

Learninglib.dk er et repositorie for lagring af e-læringsobjekter i form af såvel selvstændige som 

kombinerbare objekter. Konkret set hører det hjemme på websitet https://learninglib.dk. 

Formålet er at understøtte produktionen og lette tilgængeligheden af e-læringsobjekter ”inden 

for informationskompetence til anvendelse i både online- og fysisk undervisning, eksempelvis 

kildekritik, litteratursøgning, plagiering eller elektroniske pensumlister” (se siden 

https://learninglib.dk/bag-om-projektet/). Derudover understøtter sitet videndeling og 

samarbejde, der netop iværksættes for at realisere formålet. Målgruppen er bibliotekarer 

indenfor uddannelses- og forskningsbiblioteker. Learninglib.dk startede i 2013 i forbindelse med 

DEFF-projektet ”Levende læring”.  

Alle e-læringsobjekter, der udvikles og produceres i det aktuelle DEFF-projekt, vil så vidt muligt 

blive placeret på Learninglib.dk. Sitet vil på denne måde kunne fremme distribution, genbrug og 

ny-produktion af e-læringsobjekter, der tilhører det overordnede formål. Objekterne kan 

genbruges, oversættes og distribueres under de betingelser som Creative Commons-licens har 

udarbejdet. De elleve delprojekters produktion af e-læringsobjekter vil i det kommende år øge 

listen af objekter, der opbevares på Learninglib. Som en supplerende indsats er det planlagt at 

https://learninglib.dk/
https://learninglib.dk/bag-om-projektet/
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udvikle en guide, der skal hjælpe brugerne af websitet til at anvende de uploadede objekter i 

nye kontekster.   

 

Opsummering af ´Åbne læringsressourcer´- konceptet 

 

Åbne e-læringsressourcer sigter på at skabe større åbenhed indenfor undervisning, uddannelse 

og videnformidling generelt set. Coursera-kurset indfrier dette ved at det er et kursus som vil 

kunne nås af uendelig mange modtagere og dermed dels kan bidrage til deres viden om 

akademisk informationssøgning og dels være til hjælp når de skal tage andre kurser og anvende 

andre e-ressourcer. Coursera-kurset giver et konkret eksempel på hvordan det virtuelle bibliotek 

i bred forstand kan skabe værdi og udvikling til uddannelser og virtuelle læringsmiljøer. 

Åbne e-læringsressourcer er derudover en afgørende støtte for videreudviklingen af e-læring i 

biblioteker og herunder af integrationen af det virtuelle bibliotek i de forskellige 

uddannelsessammenhænge. LearningLib.dk udtrykker netop en bevidsthed om betydningen af 

at understøtte en videreudvikling af e-læring og integrationen af det virtuelle bibliotek i 

læringsmiljøerne, ikke mindst ved genbrug af eksisterende objekter. Den udtrykker også et 

ønske om at medvirke til en opsamling af de erhvervede erfaringer på området.  Sitet udgør på 

den måde en slags kollektiv hukommelse, som en videreudvikling og en nyproduktion kan 

basere sig på.   
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6. Udfordringer 

 

På tværs af de beskrevne koncepter er der en række udfordringer eller problemstillinger, som i 

særlig grad er tydelige og som er vigtige fremover at være opmærksomme på. I det følgende 

skal disse kort tages op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udfordring 1: 

Diskrepans  mellem den didaktik, som e-læringslitteraturen i dag gerne vil være fortaler for, 

og den universitetsdidaktik, som aktuelt set eksisterer på mange uddannelsesinstitutioner. 

 

En første udfordring er den diskrepans, der findes mellem den didaktik, som e-

læringslitteraturen i dag gerne vil være fortaler for, og den universitetsdidaktik, som aktuelt set 

eksisterer på mange uddannelsesinstitutioner. E-læringslitteraturen taler meget tydeligt om 

 

1. Diskrepans  mellem den didaktik, som e-læringslitteraturen i dag 

gerne vil være fortaler for, og den universitetsdidaktik, som aktuelt set 

eksisterer på mange uddannelsesinstitutioner. 

 

2. Diskrepans mellem den tid, som biblioteket har til rådighed for 

undervisningsaktiviteter og den tid, som digitale aktiviteter med f.eks. 

nye underviser-og studenterroller i visse tilfælde vil forudsætte. 

 

3. Findes der et dilemma mellem at lade sig integrere i andre fags kurser 

og køre egne kurser? 

 

4. Hvordan få employability og informationskompetence til at gå i spænd 

med hinanden? 

 

5. Biblioteker som holdspillere og del af et flerfagligt team på tværs af 

afdelingsmæssige skel i uddannelsesinsitutionerne. 
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muligheden for nye underviser- og studenterroller i retning af henholdsvis facilitatorer og aktive 

medproducenter, og nogle af projekterne har som nævnt afprøvet lidt af dette. Reelt fungerer 

der dog stadig ofte en traditionel pædagogik i dag på mange uddannelsesinstitutioner.  

E-læringslitteraturens argument for en ny type af didaktik er at der dermed benyttes en 

konstruktivistisk pædagogik, hvor den studerende i højere grad kan blive engageret i 

læreprocessen. Dette er baggrunden for f.eks. den e-didaktiske models betoning af nye 

underviser- og studenterroller i retning af facilitatorer og medproducenter. Dette ses i 

modsætning til den behavioristiske pædogogik, der alene baserer sig på en fysisk stimuli-

respons tilgang, som derfor kan fastholde underviseren i den traditionelle instruktørrolle, men 

som derved ikke får skabt det nødvendige kognitive rum til at en læring kan understøttes. Med 

baggrund i denne argumentation kan man derfor stille spørgsmålet om hvorfor ikke flere af 

projekterne har benyttet sig af tankegangen og forsøgt mere radikalt at etablere de nye typer af 

roller? 

Peer assessment- , undervisningsloop-, gamification- og flipped classroom koncepterne bygger 

alle på den nævnte konstruktivistiske tilgang. Som beskrevet i de fire koncepter er der blandt 

delprojekterne flere eksempler på benyttelsen heraf, dog ofte i mere begrænset omfang. Ser vi 

samlet på alle elleve delprojekter kan vi inddele de producerede e-læringsobjekter i tre niveauer 

(Walton & Hepworth (2011); Goodyear (2001)). Der er blandt delprojekterne udviklet e-

læringsobjekter, som især bestod af formidling af videoer, tutorials, links mm. Det tilhører det 

såkaldte primære niveau af produkter, der umiddelbart kun forudsætter en envejs 

kommunikation. Der er dog også e-læringsobjekter i delprojekterne, som vi kan sige tilhører det 

sekundære niveau, hvor der i det udviklede produkt f.eks. stilles spørgsmål ved hjælp af en quiz 

og hvor der er indbyggede svar. Her kan man sige at der reelt benyttes en behavioristisk tilgang, 

men man kan dog ikke udelukke at sådanne spørgsmål opmuntrer den studerende til refleksion 

og dermed til en mere konstruktivistisk tilgang til læreprocessen. Endelig er der også e-

læringsobjekter, hvor der bliver arbejdet med peer assessment eller f.eks. muligheden for at få 

direkte feedback. Dette er produkter, der tilhører det tertiære niveau, hvor der direkte arbejdes 

på at skabe et kognitivt rum, hvori den studerende har mulighed for at diskutere, udvikle samt 

blive vurderet for sin læring.  

På flere af de pågældende uddannelsesinstitutioner eksisterer der dog som sagt en 

undervisningsform, som (endnu) ikke involverer mange nye roller. I sådanne tilfælde er det 

vanskeligt for biblioteket at forestille sig at e-læringsobjekter på det tertiære niveau skal kunne 

bringes i anvendelse. De studerende vil ikke nødvendigvis kunne forstå ideen med en 

faciliterende og aktiverende e-tivity.  

Når man ser på flere af delprojekterne, så synes de ofte at have taget udgangspunkt i den 

pædagogik, som underviserne har valgt. Hvis man ser på f.eks. AUL projektet så synes valget af 

e-læringsobjekter, der ikke baserer sig på f.eks. interaktivitet, at være afstemt til den 

forelæsnings- og studenterinstruktørkultur, som karakteriserer det pågældende fag.  
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Som tidligere nævnt bruges uddannelsernes LMS-systemer af fagunderviserne ofte i en envejs 

kommunikation. Også på LMS-systemet kan det derfor være svært for biblioteket at agere på 

nye interaktive måder. Man kan dog også vende tematikken om. Projektet på RUb er interessant 

i den sammenhæng. LMS-systemet kan nemlig i Rub´s projekt siges at være integreret i deres 

undervisningsdesign. Det er altså ikke kun bibliotekets ressourcer og undervisning, der kan siges 

at være blevet integreret i det eksisterende uddannelsesmiljø ved f.eks. at ligge på Moodle, men 

det er også omvendt: Moodle er integreret i selve det konkrete bibliotekskursus. Hele 

kommunikationen og samarbejdet med de studerende, som kurset baserer sig på, er bygget op 

omkring Moodle. De studerende er ikke nødvendigvis vant til at deres undervisere har benyttet 

LMS-systemet til at indgå i en kommunikation med dem, men i og med at RUb har deres eget 

kursus kan de fra det øjeblik den studerende er tilmeldt kurset begynde at skabe en sådan 

Moodle-kultur. De kan dermed udvikle den Moodle-kultur, som de synes er relevant for kurset. I 

dette tilfælde har de opnået at udvikle den til en interaktiv kommunikativ form.  

Eksemplet med RUb viser at biblioteket har mulighed for at være med til at påvirke hvordan 

LMS-systemerne kan bruges på nye måder. I og med at de eksisterende LMS-systemer rundt om 

på landets uddannelsessteder endnu er så lidt anvendt i alternative kommunikative retninger 

giver det et åbent land for biblioteket. Her skal det selvfølgelig medtænkes at RUb havde sit eget 

kursus og netop ikke var mere eller mindre bundet til et andet fags allerede etablerede didaktik. 

  

Udfordring 2 

Diskrepans mellem den tid, som biblioteket har til rådighed for undervisningsaktiviteter og 

den tid, som digitale aktiviteter med f.eks. nye underviser-og studenterroller i visse tilfælde vil 

forudsætte. 

 

En anden udfordring er diskrepansen mellem den tid, som biblioteket har til rådighed for 

undervisningsaktiviteter og den tid, som digitale aktiviteter med f.eks. nye underviser-og 

studenterroller i visse tilfælde vil forudsætte. I flere af projekterne var de producerede e-

læringsobjekter en slags forsøg, hvor man satte sig for at bedømme tidsforbruget. AUB tilbød i 

flere af deres e-tivities at give direkte feedback til alle, der besvarede opgaven. Man vidste dog 

at hvis alle grupper på årgangen af i alt ca. 150 studerende besvarede opgaven, ville det blive 

mange ressourcer, der skulle anvendes til denne feedback. Hvis man derudover forudsatte at 

mange fag fremover skulle have samme service, ville det blive svært at efterkomme. Omvendt 

behøvede man netop at finde ud af hvad det reelle tidsforbrug var og ikke mindst 

eksperimentere med hvilken anvendelse af Moodle, der passede til den mængde af timer, man 

ønskede at anvende.   

Lidt af de samme overvejelser var at finde i SDUB´s projekt. Den platform, de udviklede til 

kurset, samt det e-læringsobjekt, som de lagde ind på platformen, indeholdte f.eks. en quiz, der 
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i sit udgangspunkt baserede sig på den behavioristiske læringstilgang. De studerende besvarede 

spørgsmålene ved at have forskellige valgmuligheder, og svarene var på forhånd bygget ind i 

systemet. Også her kunne det handle om hvor meget tid, der skulle benyttes til et mindre hold 

på under 20 studerende i forhold til det store antal studerende, som biblioteket ellers havde til 

opgave at varetage.  

Det er klart at der på dette område er mange erfaringer, der skal gøres for at man kan 

planlægge og implementere e-læringsobjekter på en måde, som passer til bibliotekets 

ressourcer. Omvendt kan man dog heller ikke på forhånd udelukke at det at gøre de studerende 

til medproducenter på læreprocessen også kan ske uden at gå på kompromis med 

ressourcefordelingen. E-tivities kan udmærket være særdeles effektive som aktivitetsloops i de 

studerendes læreproces, hvis de har nogle passende formidlingsloops at læne sig op ad, og 

omvendt.  

Med e-læringsobjekter og integreringen i fagenes kursusplaner går biblioteker fra at have tids- 

og rumbegrænsede undervisningsaktiviteter (dvs. fra 1- eller 2-dages kurser og fysisk stand-

alone kurser) til kurser, der spreder sig over tid og rum. Dette antydes ikke kun i flere af de 

beskrevne delprojekter. Cox & Corrall (2013) nævner også at dette synes at være 

udviklingsprocessen på flere uddannelsesbiblioteker internationalt set. Det er klart at en sådan 

strukturændring skal tilpasses bibliotekernes øvrige arbejdsopgaver og processer og dermed 

også de eksisterende ressourcefordelinger. 

  

Udfordring 3 

Findes der et dilemma mellem at lade sig integrere i andre fags kurser og køre egne kurser? 

 

For det tredje kan bibliotekerne opleve en udfordring i form af et dilemma mellem at lade sig 

integrere i andre fags kurser og køre egne kurser, hvor det første som nævnt kan understøtte 

integreringen af bibliotekets services i uddannelsesmiljøet, mens det sidste kan indfri nogle 

ambitioner om at skabe et selvstændigt fag i f.eks. informationssøgning eller 

informationskompetence. Der var flere af deltagerne i de projekter, der havde udviklet e-

læringsobjekter i tilpasset form til andre fags kursusaktiviteter, som havde nogle overvejelser i 

den forbindelse. De havde gjort sig nogle tanker om hvad det tætte samarbejde med 

undervisere indebar for f.eks. deres eget ambitionsniveau.  

På baggrund af flere af projekterne synes det tætte samarbejde med underviserne at have 

været en særdeles konstruktiv vej i retning af at få det virtuelle bibliotek integreret i 

undervisernes kursussider. Litteraturmæssigt set har Creaser & Spezi (2013) foretaget nogle 

studier i USA, England og Skandinavien af bibliotekernes undervisningsaktiviteter i 
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uddannelserne, og de mener netop også at have fundet mange gode praksisser på området. De 

kalder den form for undervisningsaktiviteter for ´indlejret informationskompetence´.  

For flere af de udviklede læringsaktiviteter i de ´tilpassede´ projekter var der på den måde tale 

om en indlejret informationskompetence. E-læringsobjekterne havde fokus på mere snævre 

emner som f.eks. dokumenttyper i lovgivningsprocessen end på informationssøgning mere 

generelt set. Derudover kan man sige at med den omtalte strukturændring, hvor bibliotekernes 

undervisning fra at være korte enkeltstående kurser vil sprede sig over tid og rum, vil det blive 

sværere at sikre at man for respektive årgange kommer rundt om alle sider af 

informationssøgningen eller -kompetencerne.  

Der findes dog også andre argumenter for at faget informationskompetence er for bredt til at 

man kan undervise i dets samlede indhold. Et fag som historie, engelsk eller lignende kan heller 

ikke gennemgås og behandles i sit fulde omfang selv gennem flere års undervisning. Derudover 

findes der som tidligere nævnt blandt underviserne mange forskellige opfattelser af hvad de 

studerende behøver at vide om informationssøgning. Det er et komplekst emne, som afhængig 

af fakultet, fag, underviser, traditioner, forudsætninger m.m., kan tillægges vidt forskelligt 

indhold.  

AUB er i den særlige situation sammenlignet med de andre projekter at deres universitet har 

lagt sig fast på en PBL pædagogik. Umiddelbart syntes det at kunne give biblioteket en fordel 

f.eks. med hensyn til at udvikle e-læringsobjekter, der var tilpassede fagene. Men selv her viste 

det sig fortsat at være vanskeligt at vide hvad man skulle spille ud med selv på et fag, der 

handlede om at lære de studerende at arbejde problembaseret. AAU har som et af deres mål at 

alle studerende skal have PBL kompetencer, når de forlader universitetet som 

færdiguddannede. Biblioteket vil give deres bidrag til PBL-kompetencerne ved at sikre at de 

studerende bliver informationskompetente. Det er et godt formål, men igen skal man måske 

acceptere at de studerende generelt set kun vil komme til at erhverve sig enkelte og 

begrænsede sider af informationssøgningen som fag.  

Alt ovenstående sigter mod at støtte det tætte samarbejde med underviserne, som flere af 

projekterne som sagt baserede sig på. Det betyder at man må acceptere de ´tilpassede´ 

projekters mere snævre emner i form af en indlejret informationskompetence og så finde et 

højt ambitionsniveau i den sammenhæng.  

Litteraturmæssigt er der i de senere år kommet flere artikler, som netop støtter at 

bibliotekernes undervisning fremover må bygge på ændringer i underviserrollen fra instruktion 

til facilitering og i studenterrollen fra passiv modtager til aktiv producent samt at dette vil 

betyde en ændring af indholdet i informationskompetenceundervisningen (Todd (2000); 

Markless (2009)). Undervisningen i den brede og generelle forståelse af hvordan man søger, 

vurderer og anvender information behøver i det tilfælde at blive vendt på hovedet. Nazari & 

Webber (2012) nævner at bibliotekernes undervisning i e-læringsmiljøerne må designes sådan 
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at man i højere grad end tidligere engagerer de studerende til at tænke og sætte 

spørgsmålstegn ved deres egen viden og færdigheder. Derfor må designet ikke bygges op på 

bibliotekarens vurdering af hvad de studerende har brug for eller på bibliotekarens egen 

forståelse af informationskompetence, men derimod på den studerendes forståelse af det at 

være informationskompetent. En central del af en undervisningsaktivitet bliver derfor at få den 

studerende til at se på hvordan han eller hun hidtil har arbejdet med information.  

McNicol & Shields (2014) følger samme spor ved at sige at undervisningsdesignet skal tage 

udgangspunkt i de studerende som producenter af information og ikke i på forhånd beskrevne 

ideer om hvilken information eller søgestrategi de skal benytte. De studerende skal se på deres 

egen informationsproduktion og -søgning og vurdere, hvordan den kan forbedres. De nye roller 

skal samtidig være indbygget i designet, så de studerende kan ”map, explore, ask, make, reflect, 

imagine, show and collaborate” i løbet af processen. Også Huvila (2011) støtter op om at vi nu i 

produktionen af undervisningsaktiviteter skal tage udgangspunkt i de studerendes egen 

informationsskabelse og –organisering i stedet for i en allerede defineret 

informationsforståelse.  

 

Udfordring 4 

Hvordan få employability og informationskompetence til at gå i spænd med hinanden? 

 

Endnu en udfordring i form af et dilemma, som kom frem på tværs af flere af de elleve 

delprojekter, handlede om at få emnet employability og informationskompetence til at gå i 

spænd med hinanden. Alle instanser i uddannelsesinstitutionerne er i høj grad fokuserede på at 

understøtte uddannelserne som de er i dag, og derfor er selvfølgelig også bibliotekerne det. I 

flere af projekterne er det tydeligt at både underviserne, som man samarbejder med, og de 

studerende, hvis umiddelbare behov man gerne vil varetage, er med til at fastholde bibliotekets 

aktiviteter i en form, der svarer til den allerede eksisterende. Men hvis uddannelser også er på 

vej til at ændre sig i retning af at blive bedre til at tilpasse sig arbejdsmarkedets behov, så må 

bibliotekerne også begive sig ind på den vej.  

Det nævnte kan dog have konsekvenser for undervisningen i informationssøgning eller - 

kompetence. Informationskompetence har i sin traditionelle form mange gange været en god 

støtte til det akademiske arbejde, hvilket også er blevet nævnt tidligere. Uddannelserne er dog 

godt i gang med at gøre det nemmere for f.eks. de universitetsstuderende at have en periode i 

praktik, at lære at blive entreprenører eller lignende. Disse nye veje skal derfor inspirere 

bibliotekerne til at agere på nye måder og her kan netop e-læringsobjekterne være en vej til at 

eksperimentere med nye måder, men det kommer ikke nødvendigvis til at ske uden at vores 

forståelse af informationskompetence ændres eller i det mindste justeres. 
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Case konceptet blev ovenfor omtalt. En case kunne som vist have flere nuancer i sig, dvs. den 

behøvede ikke nødvendigvis altid at skulle kombineres med den skriftlige opgave. Biblioteket 

kunne italesætte den færdiguddannedes virkelighed i stedet for den studerendes ved at være en 

mere direkte part i den studerendes arbejde med at løse problemer i praksiscasen. Ideen bag et 

af KUB´s spil-inspirerede objekter blev givet som eksempel, men der må være mange flere 

muligheder.  

Varetagelsen af studerendes behov for information, når de er i praktik eller skal lære 

entreprenørskab, vil ofte betyde at der må foretages en kraftig udvælgelse af hvilken type af 

informationssøgning, kilder mm., som der i det enkelte tilfælde skal undervises i. Måske vil også 

genvejs konceptet her være en god ide. Employability skal vise at uddannelserne kan bruges til 

andet end forskning. Det akademiske arbejde og dets metoder har dog som nævnt på mange 

måder bevist sin brugbarhed i det praktiske liv. Alligevel er der barrierer, der skal overvindes, og 

informationssøgning eller –kompetence kan sandsynligvis ikke gå helt upåvirket igennem den 

proces.  

 

Udfordring 5 

Biblioteker som holdspillere og del af et flerfagligt team på tværs af afdelingsmæssige skel i 

uddannelsesinsitutionerne. 

 

Bibliotekarerne bliver fremover endnu mere end de er i dag holdspillere. Der kan dog ligge en 

udfordring i at være en del af et flerfagligt team på tværs af afdelingsmæssige skel. Mange af 

projekterne havde et godt samarbejde med undervisningskoordinatorer, pædagogiske enheder, 

IT-afdelinger, media-lab, spil-udviklere osv. Flere fik hjælp i produktionen af e-læringsobjekterne 

fra de respektive afdelinger, og den hjælp skal klart ses som en ressourcetilførsel. Et sådant 

samarbejde kan dog selvfølgelig til tider være en udfordrende opgave. Her er der nemlig tale om 

at opbygge samarbejder på tværs af afdelingsgrænser. Det betyder at vidt forskellige 

arbejdsgange, rutiner, regler og procedurer, arbejdskulturer m.m. en gang imellem kan støde 

sammen.  

Flere af projekterne kan berette om det komplekse arbejde det er at holde kontakten med f.eks. 

koordinatorerne eller hvor besværligt det kan være når en samarbejdspartner blandt 

underviserne eller fra de respektive stabsfunktioner bliver skiftet ud med en anden. 

Samarbejdet med pædagogiske enheder, Media lab m.m. syntes dog overalt at have forløbet 

rigtig godt.  

Når det gælder underviserne har enkelte oplevet at blive fanget i et dilemma, hvor man syntes 

man havde lovet en ekstern partner noget, som man på grund af interne processer ikke 

nødvendigvis kunne holde. Noget sådant kan beskrives som et typisk krydspres på tværs af 
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afdelingsgrænser. Der er et konkret eksempel herpå fra udviklingen af et af e-læringsobjekterne. 

Et par undervisere var blevet overbevist om den gode ide og var derfor gået i gang med at 

udføre et pænt stort arbejde for at holde deres del af aftalen. På grund af mange hændelser 

blev bibliotekets indsats dog forsinket og risikoen var derfor at man ikke nåede at indfri sin 

andel inden semesterstart, hvilket for underviserne var den afgørende deadline. Her stødte to 

forskellige tidshorisonter sammen og faren var at et ellers etableret tillidsforhold kunne sættes 

over styr. Heldigvis lykkedes det at få projektet i havn, men det er klart at en tovholderfunktion i 

forhold til en sådan opgave kan være en udfordrende opgave for biblioteket.  

 

Afsluttende ord 

 

Hermed er rapportens vej gennem først en beskrivelse af den anvendte model for e-didaktisk 

design og delprojekternes forskellige kontekster, dernæst af de ni koncepter og endelig til sidst 

af de fem udfordringer afsluttet. Målet med rapporten er at de ni koncepter fremover vil blive 

anvendt og udviklet yderligere. De ni koncepter kan såvel stå alene som kombineres alt 

afhængig af den konkrete sammenhæng.  De fem udfordringer behøver parallelt hermed forsat 

at blive debatteret og forhåbningsvis finde mange mulige løsninger ved brugen af koncepterne. 
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8. Bilag 1: De elleve delprojekter 

 
 
I det følgende beskrives kort hvert delprojekt. Beskrivelserne bygger på det empiriske materiale, 
der blev indsamlet i forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport. Der findes derfor 
dele af beskrivelserne, som kan genfindes i selve rapporten.  
 
Listen af delprojekter er placeret i alfabetisk rækkefølge på basis af forkortelserne i de her i 
rapporten valgte biblioteksbetegnelser, dvs. der startes med AUB og sluttes med VIA SUND. 

 
 

AUB 
 
En integration i fagets kursusplan 
 
I AUB´s projekt samarbejdes der med faget ´Kommunikation og digitale medier´, som for første 
års studerende har et kursus om problembaseret læring, ´PBL-modulet´. Målet for delprojektet 
var at understøtte de studerendes PBL-kompetencer med det, som biblioteket kan. Samtidig 
ønskede biblioteket at udforske hvad man kunne gøre via universitetets LMS-system Moodle. 
Delprojektet var derfor en kombination af både at udvikle læringsaktiviteter i forhold til de 
studerendes PBL-kompetencer men også at gøre det gennem anvendelse af Moodle. I arbejdet 
med at udforske hvad Moodle kunne, havde biblioteket god kontakt til Moodle teknikerne på 
AAU.  
 
I efteråret 2014 skrev projektet sig ind i den 4 ugers timeplan, som PBL-modulets undervisere 
lagde ind på Moodle for de 1.semester studerende. Delprojektets aktiviteter blev på den måde 
integreret i den kursusplan på Moodle, der viste kursusgangene, undervisningsmaterialer samt 
oplysninger til hver gang. Kurset havde ti kursusgange, og biblioteket gik ind på Moodle og 
supplerede med online opgaver på tre af disse. Derudover stod de selv for undervisningen på 
kursusgang nr. 9.  
 
Kursusgang nr. 4 handlede om at skrive akademisk. Her gik biblioteket ind med en e-tivity som 
bl.a. indeholdte en quiz i retning af ´test dig selv – kan du skrive en reference?´ Quiz´en havde 
tre spørgsmål og man kunne i Moodle efterfølgende se, hvor mange der havde besvaret den. 
Der var mange, der havde været inde og kigge, men ikke så mange der havde besvaret den. 
Kursusgang nr. 5 havde fokus på problemformulering. Her handlede bibliotekets e-tivity derfor 
om ´søg efter inspiration og dokumentation til problemformuleringen´. Derudover blev der 
hæftet nogle informationsressourcer på. Kursusgang nr. 6 handlede om kursets semesterhjul, og 
her drejede bibliotekets e-tivity sig derfor om semesterlitteratur og informationssøgning. Det 
nævnte indhold er blevet afstemt med semesterkoordinatoren inden det blev lagt ud. 
Kursusgang nr. 9 udgjorde bibliotekets fysiske undervisning. Denne kursusgang handlede om 
´søgning, metoder og teknik´. Der blev bl.a. lagt UB-testen ind i kursusplanen, som de 
studerende skulle afprøve som en del af deres forberedelse til timen.  
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I foråret 2015 arbejdede samme årgang af studerende mere selvstændigt med deres projekter. 
Her var der ikke længere en lektions- eller timeplan, som biblioteket kunne koble sig på. 
Biblioteket planlagde 5 e-tivities. Disse 5 opgaver skulle samlet give de studerende kompetence i 
at lave søgestrategier. Der var indlagt en progression i de 5 i forhold til at opnå dette 
læringsmål. Ved udformningen af de 5 e-tivities skrev bibliotekarerne ned hvad udbyttet for de 
studerende var. Det har været oplevet som nyt for biblioteket at man skulle være så specifik 
omkring opgaverne. Også det at skrive opgaven i så motiverende form som muligt har været 
oplevet som meget lærerigt. Ved nogle af de 5 online opgaver var der indlagt feedback, dvs. hvis 
de studerende skrev til biblioteket ville de få feedback.  Studenterne fik på den måde i 
udgangspunktet tillagt en deltagerrolle, og biblioteket en faciliterende rolle.  
 
Der var indlagt en fysisk promotion ved semestrets start, hvor biblioteket fortalte de studerende 
om det tilbud på Moodle, som biblioteket kom med i foråret 2015 og som de studerende kunne 
anvende sig af. Alle 5 e-tivities blev lagt ind på en og samme gang. Man valgte at lægge dem ind 
på en gang, så de studerende kunne anvende dem i deres eget tempo. Det blev nævnt i 
opgaverne at de studerende kunne få personlig feedback.  
 
De nævnte 5 e-tivities syntes dog ikke at være blevet benyttet af de studerende i særlig grad. 
Måske var de 5 for omfangsrige til at de studerende blev motiverede til selv at arbejde med 
opgaverne. Derudover var der ikke en samstemthed mellem indholdet af disse e-tivities og det 
som de respektive vejlederne forudsatte de studerende kunne eller skulle kunne. Man 
samarbejdede med to semesterkoordinatorer men ikke direkte med de enkelte vejledere. 
Semesterkoordinatorerne havde kontakten til vejlederne, men denne kontakt var mere i form af 
rådgivning end egentlig styring. Vejlederne indbyrdes stillede derudover meget forskellige krav 
til de studerende med hensyn til litteratursøgning og -anvendelse. Det var f.eks. meget 
forskelligt hvor meget litteratur de studerende selv skulle finde. Nogen vejledere ville gerne 
have at biblioteket udpegede nogle databaser, de studerende kunne bruge, mens andre ville 
gerne have at biblioteket talte om søgeproces, -teknik og strategi. Det sidste var mere i 
overensstemmelse med de 5 online opgaver end det første.  
 
På baggrund af de indvundne erfaringer justerede biblioteket i efteråret 2015 de 
læringsaktiviteterne man havde anvendt efteråret inden på det tidligere beskrevne 4 ugers PBL-
modul. Igen var bibliotekets aktiviteter koncentreret omkring bestemte kursusgange i den 
timeplan, som man delte med fagunderviserne.  Biblioteket stod igen for både face-to-face 
undervisning samt øvelser på Moodle. 
 
Der er ikke på AAU nogen egentlig ´Moodle-kultur´ forstået som en dialogisk anvendelse af 
Moodle. Underviserne anvender det almindeligvis kun til meddelelser og fildistribution. 
Bibliotekets brug af Moodle var derfor i en vis grad et brud med den eksisterende anvendelse 
heraf.  
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AUL 
 
Et tæt samarbejde med undervisere 
 
Fra starten havde delprojektet planen at ville etablere et tæt samarbejde med undervisere og ud 
fra samarbejdet afgøre hvilket e-læringsmateriale, der kunne være relevant. Det afprøvede man 
i flere forløb.  
 
For det første havde to bibliotekarer i 2014 et samarbejde med en underviser på fagmodulet 
´Offentlig politik´ på 5.semester bachelor på statskundskab. På baggrund af møder med 
underviseren blev det bestemt hvilke emner, som biblioteket skulle understøtte. Underviseren 
ønskede at de studerende blev styrket i forhold til deres informationssøgning, ikke nødvendigvis 
med hensyn til at søge artikler men mere med henblik på selve lovgivningsdelen. Argumentet 
var bl.a. at det i en arbejdspraksis forudsattes at en færdiguddannet kunne holde sig opdateret 
og derfor foretage søgninger i forhold til selve lovgivningsprocessen. Bibliotekarerne fik 
udleveret underviserens holdtime- og forelæsningsplan. På baggrund heraf udarbejdede de et 
forslag til underviseren om hvad de kunne spille ind med. Efterfølgende skrev underviseren 
biblioteket ind i kursusplanen ved anvendelsen af betegnelsen ´Et e-læringsmodul om 
retsinformation´.  
 
I foråret og sommeren 2014 inden undervisningen havde biblioteket produceret en del 
materiale, dvs. lavet en video (sammen med Media Lab) om processen fra behandlingen i 
Folketinget til vedtagelsen og placeringen i retsinformation, en prezi præsentation om hvor den 
studerende skal gå hen for at finde lovforslag eller en lov, hentet videoer fra f.eks. Folketingets 
oplysning om søgning på Folketingets webside samt lavet links til bl.a. studiemetroen (om fx 
mundtlig præsentation, som de studerende ifølge underviseren også behøvede viden om). Dette 
blev færdigt inden modulet startede i september 2014.  
 
På fagets LMS-side var der et link til e-læringsmodulet, som lå på AU Library’s webside, under 
fagsiderne for statskundskab og jura. Underviseren mente at de studerende på den måde 
lettere kunne komme til det. Brugen af e-læringsobjekterne i efteråret 2014 blev ganske god. 
Der kunne aflæses lidt forskelligt omfang af brugen med hensyn til de særskilte e-objekter, men 
overordnet set var der tale om et fint brug af de ca. 250 studerende, som var tilmeldt kurset. 
Langt de fleste havde anvendt det i den første del af perioden, men der var også nogen, der 
havde anvendt det i eksamensperioden. Underviseren havde meget direkte opfordret dem til at 
anvende modulet både mundtligt i undervisningen og skriftligt i selve læseplanen.  
 
I 2015 arbejdede andre kollegaer fra biblioteket videre med udvikling af e-læringsobjekter for 
samme kursus. Flere nye e-læringsobjekter produceredes og blev lagt ud på Blackboard. 
 
For det andet blev der i foråret 2015 etableret et samarbejde med en underviser på jura og også 
her aftalt hvilket e-læringsmateriale, der kunne være en god ide at producere for det bestemte 
fag. Biblioteket havde taget kontakt med studielederen på jura, som videreformidlede 
kontakten til en underviser i faget ´Statsforvaltningsret´. Faget kørte på 1.semester i efteråret 
2015 med ca. 400 studerende. Igen havde man gennem et tæt samarbejde med underviseren 
fundet frem til hvad der kunne være behov for. Behovet var information om hvordan man søgte 
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domme, hvilke kilder de studerende kunne gå til, og hvordan de forskellige dokumenttyper var 
relateret til lovgivningsprocessen. Der blev produceret i alt 5 videoer i tiden inden september 
2015. I to af videoerne blev der præsenteret information om de forskellige dokumenttyper og 
relationen til lovgivningsprocessen. I en tredje video fortalte en fra biblioteket om hvordan man 
søgte domme. I de to sidste videoer var det ikke længere bibliotekaren, der talte, men derimod 
underviseren selv og en studerende. Begge videoer handlede om hvordan man skulle forstå og 
læse en dom. I begge videoer sad underviseren og den studerende ved siden af hinanden 
omkring et bord.  I den ene præsenterede den studerende et konkret eksempel på hvordan man 
kan læse en dom, og i den anden gik underviseren mere direkte ind og stillede spørgsmål til den 
studerende om domslæsningen.  
 
Fakultetets Center for Undervisning og Læring hjalp med produktionen af videoerne. I arbejdet 
med videoerne læste underviseren og bibliotekarerne hinandens drejebøger. De færdige 
videoer blev lagt ind på underviserens kursusside på Blackboard. Samlet viser de 5 videoer 
hvordan underviser og bibliotek har samarbejdet om produktionen af e-læringsobjekterne. 
 
I efteråret 2015 blev de 5 videoer anvendt i forbindelse med bibliotekets fysiske 
undervisningsaktivitet på det pågældende kursus. Videoerne blev taget godt imod af de 
studerende. Planen var at de studerende skulle se videoerne som en slags forberedelse til 
bibliotekets undervisning jævnfør flipped classroom konceptet, men det lykkedes dog ikke i 
denne omgang. 
 
Ud over de to nævnte forløb har der også været andre aktiviteter i gang. På faget 
sundhedsteknologi har biblioteket arbejdet med en ny type af læringsobjekt. Man har for dette 
fag lavet et ´content area´ på Blackboard med videoer, som kan hjælpe de studerende med at 
anvende relevante databaser. Det synes at være blevet brugt meget af de studerende. 
Derudover er man begyndt at udbyde kurser i andre emner end man traditionelt har gjort fra 
bibliotekets side. Biblioteket har således med stor succes udbudt kurser om statistik og Excel for 
studerende på statskundskab. Dette nye tiltag kan ses i forlængelse af både bibliotekets øgede 
synlighed via det ovenfor beskrevne samarbejde omkring fagene og bibliotekarens kendskab til 
netop de to nævnte emner.  
 
 

CBS B 
 
Integration i fagenes kursussider 
 
Projektet har arbejdet på to områder. For det første har biblioteket tilbudt underviserne for de 
enkelte fag på cand.merc.-linjen at lægge relevante e-ressourcer ind på de pågældende fagsider 
på LMS-systemet Learn. Dette har bl.a. resulteret i at der for et af fagene i foråret 2015 blev lagt 
specifikke informationsressourcer ind om to virksomheder, som de studerende skulle arbejde 
med i det pågældende fag. I juni 2015 var man dog fra bibliotekets side usikker på om eller 
hvordan det var blevet anvendt.  
 
For det andet har biblioteket arbejdet med at udvikle den faste face-to-face undervisning i 
akademisk litteratursøgning, datasøgning samt referencehåndtering på faget ´Business project´ 
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på cand.merc.-linjens første år. Man har udviklet det på den måde at undervisningen nu baserer 
sig på LibGuides. LibGuiden skal erstatte den fysiske undervisnings tidligere anvendte power 
points præsentationer og samtidig lægges ind på universitetets LMS-system Learn. Det bliver 
derved det samme format, der vil blive anvendt i undervisningen og som de studerende senere 
kan vende tilbage til efter undervisningen.  
 
I foråret 2015 blev LibGuiden suppleret med to e-tivities for det specifikke fagforløb og 
kandidatfag ´Business project´. I starten af semestret fik de studerende en e-tivity via Learn, 
hvor de blev bedt om at reflektere over og beskrive hvilke typer af information de kunne bruge 
til deres business project. I denne e-tivity indgik anvendelsen af en padlet, dvs et kollaborativt 
skriveværktøj, hvor de studerende kunne se hinandens svar. Enkelte studerende havde lagt 
deres besvarelse af spørgsmålet ind på den tilhørende padlet. Dette input kunne derefter 
anvendes af biblioteket på det fysiske kick-off meeting, der var planlagt for faget. På det møde 
havde biblioteket nogle lektioner, og det var derfor intentionen at tage de emner op, som de 
studerendes besvarelser kom ind på.  Antallet af studerende, som var tilmeldt faget, var ca 120. 
 
I den anden e-tivity skulle de studerende vælge tre informationskilder og formidle dem til de 
andre studerende. Den skulle sendes ud og besvares efter bibliotekets fysiske undervisning samt 
på det tidspunkt hvor de studerende var gået i gang med opgaven til det faglige forløb, det 
såkaldte business project. Der gik dog ca. 2 måneder før de studerende gik i gang med selve 
projektet. Først derefter fik de studerende så den anden e-tivity. Også denne e-tivity var sat op 
på det interne diskussionsforum på Learn. Det var planlagt at de studerende gruppevis skulle 
give hinanden feedback. Bibliotekaren skulle så på baggrund heraf senere give en generel 
opsummerende feedback. Der var dog ingen respons på denne e-tivity. Forklaringen kunne bl.a. 
ligge i det gab på de to måneder, der gik førend selve projektskrivningen gik i gang. En anden 
forklaring kunne være at de studerende ikke var vant til denne slags læringsaktiviteter på Learn.  
 
Biblioteket har i forbindelse med projektet haft kontakt med linjekoordinatoren (studielederen). 
Man har også arbejdet med at formidle teksterne i de omtalte e-tivites i et sprogbrug, der 
passede ind i den opgavetekst, som de studerende mødte på selve faget. Linjekoordinatoren har 
kontakt til underviserne, der dog ikke bliver rekrutteret nødvendigvis fra faget selv men kan 
komme fra flere forskellige institutter. På den måde kan der være et svagt link mellem 
linjekoordinator og de enkelte undervisere. Erfaringerne anvendes til at planlægge det nye 
forløb for det samme fag i foråret 2016. 
 
I efteråret 2015 har CBS B arbejdet med at udvikle enkeltstående digitale kurser, hvor 
studerende er blevet inviteret ind. På DEFF-projektets kompetenceudviklingskursus i efteråret 
2014 blev deltagerne introduceret til Adobe Connect. På CBS B har man taget denne tråd op og 
udviklet en række minikurser baseret netop på Adobe Connect. Dette har vist sig at være af stor 
interesse for de studerende. 
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DTUB  
 
Udvikling af et lokalt tilstedeværelseskursus 
 
DTUB har igennem en del år haft et lokalt tilstedeværelseskursus ´Akademisk 
informationssøgning´ på 2 ½ ECTS og kører det hvert semester over en ca. 3 uger. DTUB´s 
delprojekt har derfor handlet om at udvikle en variation af dette bibliotekskursus, som i dag 
tilbydes de studerende lokalt på DTU. Det består af to hele dages konfrontationsundervisning 
med ca. en uges mellemrum. Efter den første undervisningsgang skal de studerende lave tre 
opgaver i dagene der følger efter. Så mødes man med de studerende igen den anden 
undervisningsgang, og herefter skal de lave en afsluttende opgave. Når de studerende afleverer 
den sidste opgave, anvendes der peer assessment. De skal her rette andres opgave ved at følge 
en rubrics, hvor kriterierne for at vurdere opgaven er skrevet op, dvs en slags hjælpeguide til at 
udføre vurderingen. De studerende får yderligere individuel skriftlig feedback på deres opgave 
fra bibliotekaren. Peer assessment processen er nu suppleret med endnu et led, som hedder 
´Hvad er din refleksion over din egen opgave efter du har set responsen fra de andre 
studerende?´ 
 
Det er tænkt fremover at anvende nogle af Coursera kursets 21 videoer (se delprojektet DTUB & 
KUB nedenfor) plus evt. yderligere et antal nye videoer, hvor de sidste kunne handle om 
specifikke lokale aspekter. Nogle af videoerne er nu anvendt i en form, der kunne minde om 
flipped classroom konceptet. Inden første gang har de studerende f.eks. læst et kapitel i en bog 
samt set en af de nævnte videoer. Det har således været optakten til nogle oplæg og opgaver, 
som de efterfølgende har skullet arbejde med i undervisningstimerne.  
 
På dette lokale kursus eksperimenteres der med nye underviser- og studenterroller ved brugen 
af forskellige typer af aktiviteter, anvendelsen af peer assessment samt brugen af feedback til 
den enkelte studerende. Der foregår samarbejde med - ud over de allerede nævnte - et DTU-
netværk om e-læring. Selve de fysiske undervisningsgange er ganske vist præget af instruktion 
og ikke så meget af øvelser. Der er en enkelt gruppeøvelse, hvor hver gruppe får en database de 
skal se nærmere på med hensyn til hvad den dækker af sprog, tid, søgefeatures mm. Personerne 
i hver gruppe bliver derefter delt op, og indgår i nye grupper, hvor de skal formidle deres viden 
til de andre. Denne øvelse kræver at man er til stede, for alle skal have fremlagt viden om en 
database for de andre som en del af modulkravene. Generelt er der mødepligt på modulet. 
Modulet ligger på Campusnet på linje med alle andre kurser på DTU. Kurset har hver gang haft 
mellem 35 og 50 studerende. 
 
 

DTUB & KUB  
 
Et Coursera kursus  
 
DTUB & KUB har sammen gennemført et delprojekt, der i modsætning til alle de andre 
delprojekter, der har været baseret på en LMS-søjle, i stedet er blevet udviklet på en MOOC 
(Massive Open Online Course)-søjle. Det handler om et globalt kursus med titlen ”Academic 
Information Seeking”. Kurset var den 9. december 2015 tilgængeligt på Coursera.org.  
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Coursera-kurset har en struktur på tre moduler, hvor der til hvert modul er knyttet bestemte 
videoer. Kurset skal kunne tages af modtageren når som helst. KUB og DTUB har hver stillet med 
4 personer, som sammen har arbejdet med at definere læringsmål for kurset, derefter lavet 
moduloversigter samt valgt de tilhørende videoemner, og derefter har man skrevet manus til 
hver enkelt video. 21 videoer er blevet produceret sammen med København Universitets 
Coursera enhed.  
 
Som et blandt mange input til udvikling af Coursera kurset involverede man de studerende på 
det lokale DTUB kursus ´Akademisk informationssøgning´ i januar 2015. Man stillede de 
studerende en opgave i retning af følgende: De skulle forestille sig de skulle lave en større 
skriftlig opgave – hvilket indhold kunne de så tænke sig de skulle vide noget mere om? De skulle 
så se på en liste over de elementer der havde været på det lokale kursus, samt krydse af hvad de 
anså, var ´meget relevant´, ´relevant´ og ´ikke relevant´. Input herfra blev suppleret med input 
fra andre spørgsmål, der senere i kurset blev stillet til de studerende.  
 
Coursera kurset er rettet mod personer, som skal skrive en opgave. Kurset består af en intro-
video, hvor hele kurset præsenteres. Derefter er kurset delt op i et antal moduler. De er bygget 
op sådan at man først lærer om søgeprocessen, derefter viden om kildekritik og copyright samt 
om Mendeley. Også plagiering bliver nævnt. Allersidst er der en opsamlingsvideo om hvad der 
er blevet gennemgået. Efter hvert modul er der lagt en quiz ind, som fungerer som en slags 
prøveform. Man skal besvare 10-15 spørgsmål, og der er indlagt besvarelser. Det er så op til den 
lærende selv hvilke succeskriterier man opstiller for sin læring. Efter flere af videoerne vil der 
være indlagt øvelser, men disse er ikke obligatoriske. Øvelserne er mere baseret på hvad man 
selv kan gøre for at understøtte sin læring. Der nævnes f.eks. at man kan behøve at se nærmere 
på sin studieordning angående de konkrete krav til den skriftlige opgave. Coursera kurset var 
som sagt tilgængeligt fra december 2015. 
 
 

KEA 
 
Platform med tutorials og tags 
 
KEA´s projekt består af to sammenhængende elementer. For det første har man designet en 
platform, som indeholder en række udvalgte biblioteksressourcer. For det andet har man 
produceret en række tutorials i form af videofilm til denne platform. Videoerne handler dels om 
hvordan man kan anvende udvalgte databaser og dels om det at skrive en opgave, herunder 
f.eks. at formulere en problemstilling. Man har arbejdet tæt sammen med underviserne.  
 
Produktionen af videoerne i form af tutorials baserede sig bl.a. på input fra studerende. Der blev 
foretaget to fokusgruppeinterview med studerende inden produktionen gik i gang. Det var dog 
svært at få folk til at deltage i fokusgrupperne. Der blev to fokusgrupper, med henholdsvis 5-6 
personer i den ene og 2 i den anden. Fokusgruppeinterviewene gav bl.a. inspiration til 
anvendelsen af tags-lignende emneord, som senere viste sig at blive en stor succes. Disse ´tags´ 
var den direkte vej til de udvalgte databaser. De syntes at være blevet benyttet af de studerende 
i større omfang end de producerede tutorials.   
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Den producerede platform og de nævnte tutorials og udvalgte e-ressourcer var målrettet et 
bestemt fag, nemlig et tværfagligt kursusforløb på designuddannelsen. Kurset blev gennemført i 
april 2015, og platformen var klar inden. Det var et kursus for ca. 150 studerende på 2.semester. 
Kurset bestod af en erhvervsfaglig case med kontakt til en virksomhed og dens 
problemstillinger. I løbet af 4 uger skulle de studerende udarbejde en rapport. Det var under de 
4 ugers forløb at de studerende skulle anvende den beskrevne platform med e-ressourcer m.m.  
 
Underviserne blev kort introduceret til hvilke databaser de studerende kunne anvende i løbet af 
opgaveforløbet ved et fysisk møde allerede i starten af februar 2015.  De studerende fik 
præsenteret platformen den 16.april 2015, da forløbet blev skudt i gang, og hvor vejlederne og 
den pågældende virksomhed var repræsenteret. Biblioteket præsenterede ved den lejlighed de 
studerende for både platform og herunder databaser samt fortalte om nytten heraf i forhold til 
opgaven.  
 
Der eksperimenteres på KEA på denne måde både med et mere intensivt samarbejde med 
underviserne end man hidtil har haft, men også med hvilke muligheder teknologien kan tilbyde i 
den sammenhæng som det konkrete kursus giver kontekst for. Platformen var beskyttet af en 
kode. Alle, der fulgte modulet, havde en kode. Det tværfaglige kursusforløb med den 
erhvervsfaglige case havde et rum på Erhvervsakademiets LMS-system Fronter. I dette rum var 
der så et link videre til platformen. 
 
 

KUB  
 
Spil-inspirerede e-læringsobjekter 
 
Der er blevet arbejdet med tre spil-inspirerede objekter. Tre bibliotekarer fra hvert af de tre 
fakulteter (det juridiske, samfunds- og naturvidenskabelige) arbejdede hver især sammen med 
en eller to lokale undervisere. Overordnet havde de tre projekter et fælles udgangspunkt, 
nemlig for det første at det skulle være projekter, der var forankret i de fagfaglige miljøer, for 
det andet at man skulle koordinere indbyrdes imellem de tre projekter omkring 
produktudviklingen, og for det tredje at man skulle arbejde med gamification i forhold til 
udvikling af e-læringsprodukterne. Alle tre projekter havde en fælles kontakt til e-
læringskonsulenter fra Københavns Universitet. For de tre projekter samlet blev der indhentet 
et tilbud fra en privat spiludvikler.  
 
Det første spil-inspirerede objekt er koblet til faget ´Immateriel ret´ på jura. Her har der været et 
tæt samarbejde med to undervisere. Projektet blev i løbet af perioden justeret i forbindelse med 
aftalen med spiludvikleren. Underviserne har formuleret spørgsmålene, som blev sat ind, og der 
blev etableret et testpanel på 20 studerende. Det er faget, der er kernen, så det er underviserne 
der skal sige hvad de studerende har brug for at vide noget om. Der er først og fremmest fokus 
på at de studerende skal vide mere om retskilderne, hvilke der er centrale, hvor de kan finde 
dem og hvordan de kan anvende dem. Det er endvidere op til underviserne at trække produktet 
ind på f.eks. deres kursusside på Absalon eller f.eks. deres blog eller hvad de anvender i forhold 
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til kommunikation med de studerende. Spillet bygger på historien om den virkelighedsnære 
situation, hvor en fuldmægtig får et spørgsmål, som han skal svare på.  
 
Spillets titel er ”Just another day at the office”. Spillets ide er at en nyuddannet fuldmægtig 
sidder en fredag aften og skal i biografen med sin kæreste. Pludselig stikker chefen hovedet ind 
og siger: ”Jeg ved, du skal gå nu, men …” hvorefter han formulerer et spørgsmål, der relaterer 
sig til fagets emne. Der igangsættes en timer (med varighed på f.eks. ca 1 time), hvorefter der 
springes ud af scenen og over i bibliotekets databaser m.m., hvor den studerende så skal finde 
svaret. Man tager derefter svaret med tilbage i den oprindelige scene, hvor fuldmægtigen så 
skriver sit svar ind i en boks som en slags mail der sendes til chefen. Herefter får den studerende 
et nyt spørgsmål. Dette gentages et antal gange. I designet er det desuden gjort muligt at få 
hints i retning af f.eks. ´Overvej f.eks. denne kilde´. 
 
Regelsættet er defineret ved ikke kun formen for spørgsmål men også den nævnte timer. Det 
skal være muligt for en færdiguddannet indenfor rimelig tid at finde svar på den type af 
spørgsmål som en partner kan finde på at stille fuldmægtigen. Timeren bidrager samtidig til 
objektets konkurrencemoment: Kan man nå det? 
 
I den aktuelle udgave af objektdesignet er feedbacksystemet ikke indbygget men forudsætter at 
underviseren arrangerer en feedback til holdet i plenum i en fysisk eller online 
undervisningstime. Oprindeligt arbejdede producentgruppen med to måder at give feedback på. 
For det første ville man gerne have den ´åbne´ måde, hvor besvarelserne skulle bedømmes af 
underviseren, som så kunne graduere resultatet samt forklare den studerende hvad der skulle til 
for at opnå et bedre resultat. For det andet tænkte man dog også på et tidspunkt på at give 
muligheden for multiple-choice-måden, hvor der på forhånd ville være givet en række 
svarmuligheder. Det sidste ville kræve mindre arbejde af underviseren, men langt mere 
standardiserede spørgsmålstyper. Den sidstnævnte måde at give feedback på er dog ikke blevet 
indbygget i objektet. E-læringsobjektet er lagt ind på https://learninglib.dk. 
 
Det andet af de tre spil-inspirerede objekter fra KUB er udviklet sammen med en 
naturvidenskabelig underviser. Kurset hører hjemme på uddannelsen for landskabsarkitektur. E-
læringsobjektet har titlen ”What´s there to be critical about?” og knytter sig til emnet kildekritik. 
De studerende får i løbet af kurset stillet en opgave, de skal besvare. Opgaven kan handle om 
f.eks. græs på tage. Spillet skal bidrage til at styrke deres kildekritiske refleksion i forhold til det 
materiale, som de finder om f.eks. græs på tage. Objektet har på den måde et læringsmæssigt 
sigte med relevans for det pågældende fag.  
 
Det spil-inspirerede objekt indledes med at underviseren skriver et statement, og den 
studerende skal så vurdere om det er troværdigt eller ikke. Derefter skal de søge efter fem kilder 
og udvælge to af disse, der især synes at støtte deres argumentation. De skal herefter gå 
igennem fire faktorer for hver af de to kilder. De skal nemlig evaluere de to kilder med hensyn til 
´objectivity´, ´reliability´, ´accuracy´ og ´relevance´. Heri består spil-objektets regler. Spillet går 
ud på at arbejde med ´hvor sikker er jeg på at denne kilde f.eks. er objektiv? ´De studerende får 
forskellige hints undervejs i forløbet.  
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Det beskrevne e-læringsobjekt blev afprøvet på et hold studerende i september 2015. De 
studerende sad sammen to og to og arbejdede med spillet og kom frem til hvor sikre de var på 
at deres to kilder var troværdige. I det konkrete eksempel fandtes selve feedbacksystemet i den 
fysiske undervisningsgang på den måde at underviserne sammen med holdet samlede op på de 
forskellige svar. Dette kunne dog også have foregået i form af en online plenumopsamling, som 
dog ikke er en del af det færdigudviklede objekt. E-læringsobjektet er lagt ind på 
https://learninglib.dk. 
 
Det tredje og sidste spil-inspirerede objekt fra KUB er ved afslutning af denne rapport endnu 
ikke helt færdigt. Det er i udgangspunktet startet ved et samarbejde med en underviser på 
psykologi. På modulet med denne underviser skal de studerende udføre et ´systematic review´ 
som en del af prøveformen. Det spil-inspirerede objekt skal understøtte processen med netop at 
lave dette systematiske review. Objektet skal anvendes umiddelbart før de studerende går i 
gang med dette. Biblioteket har også i løbet af semestret en tilstedeværelsesundervisning på ca. 
45 min. med de studerende om litteratursøgning. Spillet kan derfor kobles sammen med den 
undervisning ud fra flipped classroom konceptet. Selve objektet handler om at de studerende 
skal lære mere om hvilken type information de forskellige databaser og søgemaskiner 
indeholder, hvornår de hver især er relevante og hvordan de indbyrdes er forskellige. For hvert 
spørgsmål får de en række svarmulighederne i form af 6-8 kort, som f.eks. kan repræsentere 
hver sin database eller søgemaskine. Hvert af spørgsmålene kan de lægge under det kort, som 
giver svaret på spørgsmålet. Rækken af kort udgør derfor en slags faktalinje. Når de har lagt et 
kort ind, kan de se om det er rigtigt eller forkert. Rammen og reglerne er på den måde givet via 
spørgsmålene og den nævnte række af kort.  
 
Alle de tre beskrevne projekter har samarbejdet med de pågældende fagundervisere men også 
med universitetets e-læringskonsulenter. Der er derudover blevet bygget på et bredt netværk til 
flere mulige kontaktpersoner på universitetet, herunder bl.a. Underviserservice-netværket. På 
alle de tre projekter har fagunderviserne deltaget i møder med ikke kun den biblioteksansatte, 
men også med spiludvikleren. Dette har understøttet at det ikke var en ren biblioteksfaglig 
problemstilling man valgte at arbejde med, men at man derimod lod problemstillingen komme 
fra fagunderviseren. De spil-inspirerede objekter er blevet udviklet som et system af ´klodser´, 
hvor enkeltdelene, som f.eks. trin, hints, stjerner, timer osv., kan sættes sammen og 
indholdsbestemmes på forskellige måder. Lagerpladsen for alle spillene vil blive i Learninglib.dk, 
hvorfra det kan hentes og overføres til andre platforme. 
 
 

RUb  
 
Studenterindflydelse og etablering af netværk 
 
I januar 2015 var RUb´s projekt koncentreret om ph.d.-kurset ´Kend dine forskningsværktøjer´, 
dets indhold og dets pædagogiske tanker. Der var allerede på det tidspunkt udviklet et 
samarbejde med dels ph.d.-skoler og dels Akademisk IT, som er en del af den pædagogiske 
enhed på RUC. I juni 2015 havde kurset ´Kend dine forskningsværktøjer´ dog udviklet sig til en 
hel kursusrække.  
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Ph.d.-kursusrækken bestod nu af følgende fire moduler: a.) Kend dine forskningsværktøjer; b.)  
Literature search, review and reference management; c.) Nvivo hands on; og d.) Publicering og 
formidlingsværktøjer. Hele denne kursusrække blev gennemført i foråret 2015. Visse af kurserne 
kørte til og med flere gange i løbet af foråret. Samlet kunne kursusrækken give den phd-
studerende 2 ECTS. De studerende var dog ikke bundet til at tage hele pakken. Hvert kursus 
indeholdte en konfrontationsdag med undtagelse af Nvivo kurset , der strakte sig over 1 ½ dag. 
Der deltog ca. 13-14 ph.d.-studerende på hvert kursus.   
 
Kursusdeltagerne havde tilgang til kursernes side i Moodle, hvor kursusprogrammet 
præsenteredes. Der var derfor fra start en kommunikationsmulighed med de studerende via 
Moodle. Denne mulighed har været brugt til bl.a. at bede de studerende sende input inden 
kursets start. Biblioteket bad dem om at beskrive lidt om sig selv, deres interesser samt hvad de 
allerede har erfaring med i forhold til kursets indhold. Dette input blev derefter brugt til at 
planlægge kurset. Det har været en måde at gøre kurset relevant for netop de studerende, der 
var tilmeldte. Det har også været en måde at give de studerende en indflydelse på kursets 
indhold.  
 
I forbindelse med afholdelse af et af kurserne fik de studerende via Moodle også en øvelse, som 
de skulle besvare inden kurset. Med grundlag i denne øvelse og dets indhold opnåede man at 
holdet fra start af havde et fælles udgangspunkt. Biblioteket har også brugt Moodle til 
kursusrækkens peer assessment-aktiviteter, hvor de studerende gav feedback til hinanden. 
Dette element har især været relevant ved kursus b og d. Her var beståelseskriteriet at den 
studerende skulle udføre denne øvelse. De studerende havde to uger til at lave opgaven og 2 
uger til at give hinanden feedback. Herefter kunne de få deres kursusbeviser og elektroniske 
badges. Det sidste, de elektroniske badges var et eksperiment, idet man var usikker på hvilken 
betydning de egentlig vil have for modtagerne. 
 
Alle de fire kursers konfrontationsdage har i høj grad været præget af instruktion fra 
underviserne. Man har forsøgt at øge antallet af øvelser (i foråret 2015 udgjorde de ca. 25 % af 
konfrontationstiden). Det har dog været svært at nå på grund af et komprimeret indhold.  På 
baggrund af brugen af Moodle i forhold til det samlede kursusdesign har der dog alligevel været 
afprøvet forskellige underviser- og studenterroller i løbet af kurserne forstået på den måde at 
underviseren ikke kun har været instruktør men også har ladet de studerende selv arbejde med 
de værktøjer, der var relevante for dem. Den studerende har heller ikke kun været passive 
modtagere men givet input inden kurset med hensyn til interesser og allerede eksisterende 
viden samt efter kurset med hensyn til opnået viden.  
 
Det planlægges fremover med hjælp fra Akademisk IT på RUC at producere en række videoer, 
f.eks. om de emner, der ikke hidtil har indgået i de pågældende kurser. De videoer kan så være 
til de studerende, som har en interesse for et emne, som ikke tages op på kurset.   
  
Endnu et aspekt i RUb´s projekt skal nævnes, nemlig netværksaspektet. Når folk tilmelder sig 
kurset, bliver Moodle åben for dem. Kursets Moodle-side er en side de studerende altid kan 
vende tilbage til, også efter kursets afslutning. De kan bruge siden som et opslagsværk. På et 
tidspunkt kommer man på f.eks. kursus b ind på referenceværktøjet Mendeley. Der er blevet 
etableret en Mendeley-gruppe, og når de studerende i en øvelse på kurset uploader en 
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reference, så uploades den til denne gruppe. Gruppen synes at leve videre og var ved interview-
tidspunktet oppe på ca. 60 mennesker. Den er blevet en slags fælles læseliste omkring temaet 
på den enkelte kursusgang. Det behøver til og med ikke kun at være kursusdeltagere, der er 
med i gruppen. Også andre er kommet ind ved at have tilføjet en læsning. På den måde lever 
dette netværk uafhængigt af kursusunderviserne og dermed biblioteket. Man kan sige at det 
forlænger kurset i en anden retning på en anden platform. Den kan samtidig være en slags 
reminder til folk om at de en gang var på et bestemt kursus.  
 
På kursus c, om Nvivo, anvendes der ikke peer assessment. I stedet har man forlænget 
konfrontationstiden fra 1 dag til 1,5 dag. Deltagerne behøver at vende tilbage og få feedback på 
deres nyvundne erfaringer omkring værktøjet. Derudover vil underviserne fremover lægge op til 
at der skabes et erfaringsnetværk omkring brugen af værktøjet.    
 
 

SDUB  
 
Platform med links og quiz 
 
Siden 2014 har Universitetsbiblioteket på SDU udbudt et ph.d.-kursus med titlen ’Responsible 
conduct of research’´ (RCR) i samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ph.d.-
skole. Kurset består af følgende fire moduler à tre timer: 
  

1. Academia and Responsible Conduct of Research  

2. What’s law got to do with it?  

3. Data transparency: facts, flexibility, and fraud 

4. Publication, authorship, and peer reviewing  

Kurset er forløbet over to dage gennem tilstedeværelsesundervisning med to moduler på hver 
dag. Modulerne 1, 3 og 4 varetages af forskningsbibliotekarer. En forsker fra fakultetet kører 
modul 2, hvor en biblioteksansat har en undervisningssession om ophavsret.  Til kurset har 
ph.d.-skolen oprettet et online kursusrum i Blackboard, der fungerer som kommunikationskanal 
og arkiv for undervisningsmaterialer. Kurset som helhed, dvs. alle dets fire moduler, afsluttes 
med et krav om et skriftligt essay. Samlet giver de fire moduler 2 ECTS. På baggrund af dette 
kursus har SDUB udviklet et tilsvarende kursus til først Det Naturvidenskabelige Fakultet og 
siden det Humanistiske Fakultet. Et kursus til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er i proces.  
 
På to områder har biblioteket fornyet kurset i e-læringsmæssig henseende. For det første har 
man tilført det et e-læringselement. På modul 2 indgik som nævnt et element om ophavsret. 
Underviseren af dette element var fra biblioteket. Det havde hidtil kørt ved fysisk 
tilstedeværelse, men som eksperiment ville man gerne ændre dette element til et e-
læringselement. Elementet blev derfor produceret i april 2015 og anvendt første gang på kurset, 
der kørte hen over to dage i april-maj 2015. Kurset var for ph.d.-studerende fra Det 
Naturvidenskabelige Fakultet.   
 
For det andet har man gjort mere ud af design af kursusrummet på universitetets LMS-system 
Blackboard. Ud over opgaven at producere e-læringselementet fik biblioteket nemlig til opgave 
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at være ansvarlig for et sådant design på Blackboard. Den opgave indebar et fokus på den 
didaktiske planlægning. I den forbindelse blev der udført dels en observation af det samme 
kursus, som det hidtil havde været kørt på det sundhedsvidenskabelige fakultet, og dels en 
spørgeskemaundersøgelse om de deltagende ph.d.-studerendes oplevelse af kurset. Formålet 
med denne undersøgelse var at finde eventuelle incitamenter for at bruge e-læring. Der var 
derudover flere samtaler med de involverede undervisere om eventuelle ændringer af modulet 
og herunder f.eks. at producere nogle e-lærings aktiviteter.  
 
Lige som kurset på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kom kursusrummet til fungere som 
kommunikationskanal og arkiv, men denne gang var administrationen og ansvaret for dette rum 
placeret hos SDUB. Til modul 2 blev der i online kursusrummet indlagt e-læringselementet 
’Research and Rights’, hvor der var designet en læringssti med brug af tekst, film og links, som 
den lærende blev ført igennem. Indholdet dækker: ophavsret til forskning, ejendomsret til 
forskning, plagiat, citat skik, ophavsret i forbindelse med undervisning og reglerne for 
forfatterangivelser. Delelementet afsluttedes med en online test, en form for Multiple Choice 
med indbyggede svar og havde til formål at sikre at den studerende var kommet omkring de 
vigtigste ting, som var knyttet til det pågældende modul.     
 
Erfaringerne fra det beskrevne ph.d.-kursus for det naturvidenskabelige fakultet i foråret 2015 
blev anvendt da man planlagde samme kursus i efteråret 2015. På det første kursus i foråret 
2015 forventede man at de studerende havde arbejdet med e-læringselementet inden første 
kursusdag med modul 1 og 2. Det betød at e-læringselementet kom til at få en rolle som 
introduktion til kurset, hvilket ikke var tilsigtet. Desuden oplevede de studerende i en vis 
udstrækning at noget af stoffet blev gentaget. I efteråret 2015 på det efterfølgende kursus 
prøvede man derfor at ændre rækkefølgen, så de studerende først skulle arbejde med 
materialet efter modul 1 og 2, men det betød dog at biblioteket kom til at sidde med nogle 
spørgsmål på mailen fra de studerende bagefter.  Man arbejder derfor fortsat med at finde den 
rette balance mellem det digitale objekt og den fysiske undervisning.  
 
Erfaringerne fra RCR-kurset til det Naturvidenskabelige Fakultet er bragt med tilbage til det 
oprindelige kursus på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, hvor e-læringselementet fungerer 
som en del af stoffet til modul 2, og har erstattet den undervisningssession, som den 
biblioteksansatte tidligere varetog. Desuden er RCR-kurset fra efteråret 2015 også udbudt på 
Det Humanistiske Fakultet. I maj 2016 vil et RCR-kursus på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
blive udrullet. 
  
 
 

VIA SOCPÆD  
 
De studerendes input som en del af en faglig udvikling 
 
For VIA SOCPÆD er der tale om to adskilte projekter. Projektet for SOC var i gang i efteråret 
2014 og forår 2015, mens projekter for PÆD igangsattes i foråret 2015. Den følgende beskrivelse 
dækker derfor begge projekter. 
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Socialrådgiveruddannelsen i VIA har både en net- og en tilstedeværelsesuddannelse. 
Netuddannelsen startede sommer 2014. I efteråret 2014 producerede biblioteket to e-tiviteter, 
hvor den første e-tivitet indeholdte video´er og quiz og den anden e-tivitet en case. Materialet 
handler om emnet ´Søgning i retskilder´ og er koblet til et juramodul i starten af uddannelsen.  
Da det drejer sig om retskilder, skal de studerende lære at der er forskel på hvornår man skal 
bruge hvilke, og hvordan man søger i dem. Udfordringen er at lovgivningen hele tiden ændrer 
sig, og som socialrådgiver skal man hele tiden være opdateret heri. Den enkelte e-tivitet 
fortæller de studerende hvad de skal gøre. Video´en er en tutorial, der viser hvordan de søger i 
bestemte databaser. Quiz´en skal vise om de har forstået stoffet. Casen skal til sidst give dem 
mulighed for at bruge den erhvervede viden i en virkelighedsnær situation. E-tiviteterne er 
tænkt at skulle kombineres med en form for fælles opsamling. Under hele produktionsforløbet 
har der været et tæt samarbejde med underviserne. 
 
De nævnte produkter var egentlig rettet mod netuddannelsen, men blev afprøvet i efteråret 
2014 på tilstedeværelsesstuderende. Materialet skal derefter opdateres og igen testes, men nu 
overfor nye både netuddannelses- og tilstedeværelsesstuderende.  
 
Afprøvningen af produkterne, den såkaldte ´test´, har været et særdeles interessant forløb for 
projektet. Testen startede ved at bibliotekaren lagde materialet ud på studienettet og bad 
underviserne gå det igennem med de studerende. Der var derefter arrangeret en fysisk 
holdundervisning på hvert af de 4 hold (ca. 25 studerende på hvert hold), hvor både bibliotekar 
og den faglige underviser deltog. Bibliotekaren tog først videoerne op. De så sammen videoerne 
og derefter blev de studerende bedt om at give feedback. De studerende sad dernæst i grupper 
og besvarede quiz´en. Efterfølgende gik man igennem svarene samt fik de studerendes feedback 
på både quiz´en´s indhold og form. Det samme skete med casen, men det sidste gik dog lidt 
hurtigt på grund af mangel på tid. Både underviser og bibliotekar var meget begejstrede for 
forløbet og overvejede at afsætte flere timer til et lignende forløb for de kommende årgange. 
Der var enighed om at arrangementet gav mening med hensyn til både udvikling af relevante e-
læringsobjekter og faglig læring for alle tre parter. Med henblik på e-læringsobjekterne gav det 
input til udarbejdelsen af nye manuskripter, nye film og justering af casen. Også i det 
fremadrettede arbejde vil underviseren være en tæt sparringspartner.  
 
I løbet af 2015 kom pædagoguddannelsen i gang med deres projekt. Dette projekt arbejder med 
at udvikle et spil, som kan benyttes af alle pædagoguddannelser i Danmark. I første omgang 
udvikles det som et fysisk brætspil. På længere sigt skal det digitaliseres. Spillet handler om 
emnet kildekritik.  
 
Pædagoguddannelsen er bygget op omkring tre linjer, ´børneområdet´, ´skole´, og ´unge med 
problemer´. Spillet har et forløb for hver af linjerne. Omdrejningspunktet er derfor tre avatarer, 
en for hver linje. Spillet indeholder en række spørgsmål, som de studerende skal svare på. Det er 
ambitionen at disse spørgsmål skal være problembaserede og ikke have formen af multiple 
choice. De studerende bliver indledningsvist bedt om at vælge nogle emneord. De får derefter 
nogle søgeresultater, som de skal relevansvurdere samt anvende kildekritik på de resultater de 
ønsker at bruge.  
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Det er planen at spillet skal indgå som en del af en undervisning og dermed ikke være et 
selvstændigt, stand-alone spil. De studerende skal arbejde med de nævnte spørgsmål, og 
derefter f.eks. have en diskussion på holdet i en undervisningstime. Det er dog også blevet 
diskuteret om de studerende efter at have besvaret spørgsmålene skal have en tekst tilsendt, 
som skal give gode råd omkring kildekritik, dvs. en tekst de kan anvende senere. Det skal 
udvikles i tæt samspil med uddannelsen. Spillet tager derfor udgangspunkt i uddannelsens 
læringsmål, samt også i ideen om at engagere de studerende.  
 
 

VIA SUND  
 
Medudvikler af en hel netuddannelse 
 
Uddannelsen som sygeplejerske findes som netuddannelse i VIA. Denne består af i alt 14 
moduler fordelt på 3 ½ år. Biblioteket har været inde på alle teorimoduler. Alle de e-
læringsobjekter og undervisningsaktiviteter, som biblioteket har produceret, havde i juni 2015 
været kørt igennem mindst en gang. På uddannelsens LMS-side er der til hvert modul en 
modulguide, som er en pdf- eller wordfil, der indeholder en kronologisk liste over alt hvad der 
sker på det modul. Her har biblioteket skrevet sig ind på lige fod med de øvrige undervisere. 
Nogle gange har biblioteket lavet en selvstændig e-tivity til de studerende, andre gange er e-
tiviteten en del af en fagaktivitet.  
 
Netuddannelsen havde allerede inden DEFF-projektets kompetenceudviklingsprogram gik igang 
introduceret e-tivities, så biblioteket har derfor fulgt den skabelon, som også fagunderviserne i 
VIA arbejdede med. Indholdet i de mange e-tivities giver samlet set de studerende en bred viden 
om informationssøgning. En e-tivity, som de studerende møder i starten er brugt til at den 
studerende skal lære biblioteket at kende, mens en anden e-tivity senere i studiet går ud på at 
de studerende skal lave en foreløbig søgning samt lægge en beskrivelse heraf ind på 
studienettet, hvorefter bibliotekaren kan kommentere søgningen og give gode råd.   
 
Til modulerne har biblioteket lavet adskillige videoer i form af tutorials, links til ressourcer m.m. 
I forbindelse med bibliotekets undervisning har der igennem modulerne været anvendt 
forskellige typer af feedback. Der kan for det første ved en e-tivity være givet en opgave, som de 
studerende skal løse, og hvor der i systemet er indlagt en feedback. For det andet kan der være 
lagt en fysisk spørgetime ind, hvor de studerende kan tage det op, som de syntes var svært. For 
det tredje kan der også være virtuelle møder. På modul 9 skal den studerende lave en kort 
beskrivelse af en søgning og lægge det ind på nettet, hvorefter bibliotekaren skal give en skriftlig 
feedback. Dette kan være suppleret med et virtuelt møde på Skype (som de studerende i 
forvejen benytter dagligt til deres gruppediskussioner), hvor bibliotekaren snakker med den 
enkelte gruppe om besvarelserne. Det er de studerende, der styrer processen ved disse virtuelle 
møder. For det fjerde er der også benyttet peer assessment. På modul 7 og 10 har grupperne 
givet feedback til hinandens videnssøgning.  Igennem aktiviteterne har de studerende haft 
deltager- og producentroller.  Gennemsnitlig har holdstørrelserne været mellem 14-20 
studerende.  
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Bibliotekarens samtaler med grupperne i det virtuelle rum på modul 9 har fungeret godt. 
Ligeledes har anvendelsen af peer assessment på modul 7 forløbet godt for de studerende. 
Derudover har det vist sig at være særlig givende for biblioteket, idet man der ser deres opgaver 
og mere direkte hvordan de arbejder med søgningerne i forhold til det pågældende faglige 
indhold. Almindeligvis har man ikke tidligere set deres produkter. Der er dog blevet givet et 
forslag om at den nævnte peer assessment fremover vil få tilføjet et element, nemlig at den blev 
rundet af med en samlet feedback.  
 
På f.eks. modul 3 har der været lagt en virtuel spørgetime ind efter de studerende har arbejdet 
med en opgave. I denne time var det tænkt at de studerende kunne tage det op, som de syntes 
var svært. Dette var et webinar, hvor hele holdet var til stede i det digitale kommunikationsrum. 
Fra bibliotekets side oplevede man dog at de studerende ikke havde noget at spørge om. Det var 
bibliotekaren, der indkaldte til webinaret, så måske var der dermed indbygget en forventning fra 
de studerendes side om at nu var det bibliotekaren, der bestemte indholdet, og derfor stillede 
de ikke nogen spørgsmål (trods titlen ´spørgetime´). Ved de mere velfungerende 
gruppesamtaler med bibliotekaren som på modul 9 var det derimod gruppen af studerende, der 
havde indkaldt til mødet.  
 
Der har gennem hele processen været et meget velfungerende samarbejde med underviserne. 
Biblioteket har været med til såvel at fylde indhold i som at udvikle netuddannelsen. Biblioteket 
har selv tilstræbt at deres læringsaktiviteter var integrerede i uddannelsens kurser. En blandt 
mange andre fordele har været at aktiviteterne derved lettere kunne opnå at blive obligatoriske 
for de studerende. Omvendt har det dog betydet at man til tider har måttet give køb på visse 
typer af indhold i videnssøgningen for netop at kunne være integreret i det enkelte kursus.  
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9. Bilag 2: ’Et eksempel på en e-tivity 
 

Modul 9  / Videnssøgning / E-tivitet nr. 1 

Titel og indhold: Litteratursøgning og dokumentation af søgning til projekt.  

Baggrund: Denne e-tivitet er en af forudsætningerne for at gennemføre det empiriske pilotstudie 
og kunne skrive en akademisk opgave. 
For at kunne skrive en god opgave er det afgørende, at du har kendskab til den viden, 
som findes på området. Dette arbejde med systematisk søgning skal sikre, at du har 
forudsætninger for at søge faglig relevant viden frem. 

Mål: Du skal kunne søge, sortere og vurdere relevant praksis-, udviklings- og 
forskningsbaseret viden om den problemstilling, du skal arbejde med i relevante 
bibliografiske databaser og på relevante internetsider. 
I det empirisk baserede pilotprojekt skal du kunne redegøre for søgestrategi og 
dokumentation af søgeprocessen.  

Du/I skal: Du skal aflevere dokumentation for din første søgning undervejs i processen for at få 
feedback fra den biblioteksfaglige vejleder. 
Dokumentation af den første søgning skal afleveres med udfyldt ”Arbejdsdokument til 
litteratursøgning”  og ”Søgehistorie”. 
Du skal anvende ”Arbejdsdokument til litteratursøgning” til arbejdet med søgetermer 

og søgestrategi. 
Du skal dokumentere søgningerne i skabelonen ”Søgehistorie” eller ved hjælp af 

skærmdumps fra databasernes søgehistorik.  
Du skal udfylde flowchart som dokumentation af udvælgelsesprocessen. 
Søgehistorie og Flowchart vedlægges den endelige opgave som bilag. 

Aflevering og 
Deadline: 

I skal lægge jeres første version af ”Arbejdsdokument til litteratursøgning” og 
”Søgehistorie” på studienettet senest søndag den 20/9 - SAMLET i én fil.   
Filen navngives med gruppe nummer og placeres i mappen ”Vidensøgning aflevering” 
(under Materiale generelt til uddannelsen).  

Tidsforbrug: 10-12 timer 

Litteratur og 
ressourcer: 

Pensum:  
Hørmann E. (2011) Litteratursøgning. I: Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige 

område (s. 36-46). København: Dansk Sygeplejeråd…  
Rienecker L, Jørgensen PS. (2012). Litteratur- og informationssøgning til opgaven.  

I: Den gode opgave. 4. udgave. (s. 141-161). København: Samfundslitteratur. 
1) Arbejdsdokument til litteratursøgning LINK 
2) Find engelske søgeord  
3) Søgehistorie dokumenteres i bilag enten som kopi af søgehistorik (eksempel) 

eller ved indtastning i skabelon 
4) Vejledning og videotutorial til SveMed 
5) Vejledning og videotutorial til Cinahl 
6) Vejledning og videotutorials til PubMed 
7) Tekst om systematisk søgning og dokumentation LINK 
8) Flowchart over udvælgelsesprocessen. LINK 

Vejledning og 
Feedback: 

Feedback på gruppernes første aflevering (Arbejdsdokument og Søgehistorie) gives i uge 
39. Feedback indskrives i jeres filer. Bibliotekaren tilbyder herefter vejledning til 
fokuseret emnesøgning. Vejledning aftales med bibliotekaren og kan foregå i biblioteket 
eller på Skype. Kontaktperson: Maria Viftrup Schneider (msch@via.dk) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P1Gras7TZwI
https://studienet.via.dk/sites/repositorie_sygeplejerskeuddannelsen/Materialedepot/biblioteksdokumenter/Søgehistorie_eksempel%20på%20dokumentation%20af%20søgehistorik.docx
https://studienet.via.dk/sites/repositorie_sygeplejerskeuddannelsen/Materialedepot/biblioteksdokumenter/Søgehistorie_skabelon.docx
https://www.bibliotekerne.via.dk/da/page/svemed
https://www.bibliotekerne.via.dk/da/page/cinahl-plus
https://www.bibliotekerne.via.dk/da/page/pubmed

