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Afrapportering af DEFF projektet: Biblioteket som en central aktør i 

entreprenørskabsundervisningen /v Anja Ingwersen og Per Steen Hansen 
 

Baggrund 
I de seneste år er entreprenørskabsundervisning og væksthuse opstået i tilknytning til og som en 
integreret del af professionsuddannelserne. Den tidligere regering udsendte i 2009 en Strategi for 
Uddannelse i Entreprenørskab. Heri defineres entreprenørskab som ”Nyskabelse i 
forretningsøjemed eller værdiskabelse i bredere forstand. Altså en proces, hvor man ser 
muligheden, får en idé, gennemfører den, og hvor ideen skaber værdi. Værdiskabelsen behøver 
ikke være af økonomisk art”. I professionshøjskolerne udvikles der moduler, forløb, innovation 
camps, studentervæksthuse, innovationsagenter og meget mere, hvor bibliotekerne hidtil ikke har 
spillet en rolle. Formålet i nærværende projekt er således at se nærmere på spørgsmålet om, 
hvordan biblioteket kan blive en central aktør i entreprenørskabsundervisningen. 

Der ligger nogle oplagte muligheder for at integrere bibliotekarens/informationsspecialistens 
kompetencer I processen fra kvalificering af ideer til koncepter med informationskompetencer, 
herunder vidensøgning som produktion, systematisering og validering af viden. 

 

Lotte Darsø skriver om innovationsprocesser: 

”Processen starter med et brændende spørgsmål eller et vigtigt emneområde, der skal udforskes 

for muligheder, og processen involverer indhentning og diskussion af vigtige spørgsmål - relevant 

information og interessant viden. Dette mønster fortsætter som en iterativ proces - det gentager sig 

indtil gruppen har fundet frem til et koncept - eller en bærende ide”. (Darsø, 2011, s. 60) 

Eksplorativ og undersøgende vidensøgning er ud fra et informations-videnskabeligt perspektiv et 

integreret element i innovative processer, og informationsfaglig vejledning et led i udvikling af ideer 

og koncepter inden for de forskellige faglige områder.  

Idegenerering og kvalificering af ideer kan ske med en bred vifte af videns- og 

informationsressourcer. Dertil kommer, at et tilfældigt og tilsyneladende unyttigt søgeresultat kan 

skubbe ideen i nye retninger og dermed kvalificere den, mens den systematiske søgeproces 

indsnævrer fokus. Her kan det være nyttigt at udvide søgefokus på en bevidst tilfældig måde 

(eksplorativ søgning) (White, 2009 og Bell, 2007).  

Formål og metode 
Formålet med projektet er gennem et aktionslæringsforløb at udvikle og afprøve, hvordan 

biblioteket kan spille en central rolle i entreprenørskabsundervisningen belyst ud fra tre forskellige 

cases. De tre cases er organiseret forskelligt: To forskellige forløb og et modul. To forløb og et 

pilotforløb blev gennemført i foråret 2015, mens det sidste forløb blev gennemført september til 

ultimo oktober 2015. 

Sideløbende blev der gennemført et kompetenceudviklingsforløb, hvor projektdeltagere og kolleger 

fra bibliotekerne deltog i workshops om entreprenørskab, entreprenørielle processer og netværk.  

De tre cases.  

 April 2015: Med Studentervæksthuset i Silkeborg (i samarbejde med koordinator af 
Studentervæksthuset, Steen Lembcke). Her bidrog biblioteket med to sessioner om eksplorativ 
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søgning i en ”Innovation camp” over to dage. Deltagerne var ca. 20 lærer- og 
sygeplejerskestuderende.  

 April-maj: Pilotforløb. I et tværprofessionelt modul i ”Social Entrepreneurshiip” på Campus 
Viborg (i samarbejde med modulansvarlig, Frank Porsborg). Der var 12 internationale 
studerende og undervisningen foregik på engelsk. Biblioteket bidrog med eksplorativ søgning 
med udgangspunkt i Carol Kulthaus teori om informationsbehov. 

 Maj 2015: Med Studentervæksthuset på Campus Horsens. Der deltog 26 studerende i forløbet 
”Entrepreneurship” fra forskellige tekniske uddannelser. Forløbet foregik på engelsk. Biblioteket 
deltog i ca. 3 lektioner med introduktion til branchedatabaser (Business Source Premier, 
Kompass, Marketling og Passport) og kildekritik. 

 September/oktober 2015 på Campus Viborg: Forløbet var en opfølgning og udbygning af 
pilotforløbet i Viborg i foråret. Bibliotekaren indgik på lige fod med de øvrige undervisere fra 
planlægning og udvikling af didaktisk design til gennemførsel og evaluering af modulet 
(kontaktperson er Frank Porsborg). Indhold var eksplorativ søgning og ”Informationskort” over 
mulige menneskelige og online ressourcer.  
Der var 24 internationale studerende fra campus Viborg. Der deltog ingen studerende fra 
Læreruddannelsen i Skive som oprindeligt planlagt. 

 

Kompetenceudviklingsdagene.  
På hver kompetenceudviklingsdag deltog en kontaktperson fra hvert af de deltagende campusser. 
Kontaktpersonen holdte et oplæg om, hvordan de lokalt forstår entreprenørskab og bibliotekets 
rolle i entreprenørskabsundervisningen. 
 
Kompetenceudviklingsdagene blev gennemført d. 4. maj, d. 25. august, d. 27. oktober og d. 1. 
december i 2015. Dagene bestod af 4 forskellige workshops, hvor der var hyret eksterne 
oplægsholdere til at facilitere arbejdet med forskellige videnområder inden for feltet.  
(Charlotte Junge om: Netværk. Hans Elbeshausen om: Entreprenørielle domæner og metoder)  
 
Kompetenceudviklingsdagene er evalueret fra gang til gang ved tre spørgsmål, som efter hver 
kursusdag er sendt ud til deltagerne. Spørgsmålene lyder som følger: 
 

1. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget dårligt og 10 er supergodt, hvor godt synes du, at 
kurset helt overordnet set var? 

2. Hvad tog du med dig fra kurset, som du tænker, at du kan anvende i dit daglige arbejde? 
3. Hvad kunne have gjort udbyttet fra kursusdagen større for dig? 

 
 
Svarerne tyder på, at kompetenceudviklingsforløbet har skabt en større forståelse for de 
entreprenørielle processer og åbnet op for nye måder at tænke vidensbehov og vidensøgning på. 
Samtidig vidner svarerne om nye måder at se bibliotekar/informationsspecialistens rolle på. For 
eksempel som facilitator.  

 

Forløbet  
Projektet blev åbnet med et opstartsmøde i projektgruppen d. 7. januar 2015. Projektet var 
oprindeligt planlagt til at skulle afsluttes ved udgangen af første kvartal 2016. Af forskellige 
organisatoriske årsager (udskiftning i projektgruppen og omstruktureringer af personale som følge 
af en fyringsrunde) blev afslutningen på projektet skubbet til ultimo juni/primo juli 2016. 
Projektgruppen havde desuden udarbejdet et evalueringskoncept, som skulle pågå parallelt med 
processen, og hvor det var påtænkt at inddrage en ekstern evaluator. Det viste sig vanskeligt at få 
lov til at komme ind i undervisningen og tæt på de studerendes (og undervisernes) processer med 
eksterne konsulenter. Det blev begrundet med den sårbare position, som den studerende befinder 
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sig i, når der undervises i, om og med entreprenørielle metoder. Projektet er derfor i stedet afsluttet 
med en innovativ evaluering som har afdækket: hvad der virker for hvem, under hvilke 
omstændigheder? Denne evaluering skal danne grundlag for bibliotekernes fremadrettede arbejde 
med entreprenørskabsundervisning og entreprenørielle processer. 
 

Innovativ evaluering 

Den innovative evaluering er foretaget af firmaet Ineva (rapport vedlagt som bilag), som også har 

udviklet konceptet (Dinesen & Kølsen De Wit, 2010). Valget er truffet på baggrund af ønsket om at 

foretage en evaluering, som kan pege fremad - altså hvordan tager vi erfaringerne fra projektet 

med i det videre arbejde. En anden overvejelse har gået på ønsket om at få en ekstern partner 

uden forforståelse af bibliotekarens kompetencer til at evaluere vores praksis.  

 

Inevas rapport konkluderer, at projektet har været en succes.  

Det har ikke været muligt at samle erfaringerne fra de 3 cases til et samlet bud på en best pratice 

model. Men der er uddraget en række konklusioner og anbefalinger. 

 

En del af projektets succes skyldes, at der ligger iboende entreprenante kompetencer i 

bibliotekarens faglighed, som får plads på en ny måde i projektet/de 3 cases (kontra det daglige 

arbejde). Sammenhængen mellem bibliotekarens kompetencer og entreprenørskab ”opleves at 

være godt set”. At disse kompetencer kommer frem og får plads skyldes i høj grad, at samarbejdet 

er rammesat og at der arbejdes i en konkret kontekst. Jo tidligere bibliotekaren involveres i 

arbejdet, jo bedre bliver resultatet. Bibliotekaren får en oplevelse af positiv afprøvning af dennes 

kompetencer og samarbejdspartneren får øjnene op for bibliotekarens kompetencer. Dermed er 

der skabt en ramme for at bibliotekaren kan træde ind som medfacilitator i 

undervisningsprocesserne.  

En af bibliotekarens styrker i forhold til at arbejde entreprenant er forståelsen for vigtigheden af den 

eksplorative tilgang - at forblive i den afsøgende og udforskende søgefase tilpas længe. Ved tidlig 

inddragelse kan bibliotekaren understøtte de studerende i at opnå et større udbytte af elementerne 

i de entreprenante processer.  

 

Desuden påpeges det, at entreprenørskabens dobbeltrolle er udnyttet. At arbejde åbent, 

udviklende og udforskende har været projektets egentlige indhold, men har også været den 

tilgang, man har haft i de 3 cases i samarbejdet mellem bibliotekar og den pågældende VIA 

partner. Det anbefales derfor at denne eksplorative tilgang også tænkes med i fremtidige 

samarbejder.  

Set i et lidt større perspektiv har projektet bidraget med det første skridt i retning af at tænke 

bibliotekarrollen i et bredere perspektiv – som f.eks. videnmedarbejder. Ud over at kaste lys over 

behovet for at tænke bibliotekarens kompetencer og bibliotekernes kapacitet lidt bredere, har de 3 

cases i projektet nemlig åbnet både samarbejdspartnerens og de studerendes øjne for den brede 

vifte af kompetencer, som ligger hos VIA bibliotekernes medarbejdere.  

Desuden anbefales det, at VIA Bibliotekerne skal forankre bevidstheden om egen kompetencer 

internt og gøre sig meget mere synlige for uddannelserne som brugbar bidragsyder og medspiller.  
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Succeskriterier for projektet 
De oprindelige succeskriterier er til dels opnået:  

 

1. Der er udviklet og afprøvet mindst tre eksperimenter omkring tilbud til de studerende i 

informationskompetence, der er udviklet i et tæt samarbejde med uddannelser og studentervæksthuse i 

VIA.  

 

Succeskriterie 1: Er indfriet.  
 

2. Der er gennemført en systematisk evaluering af de tre eksperimenter. Evalueringen vil bygge på 

læringsmål, der udvikles som en del af projektet i samarbejde med uddannelser og studentervæksthuse.  

 

Succeskriterie 2: Som nævnt kunne det oprindelige evalueringskoncept ikke gennemføres, hvorfor 

evalueringen ikke bygger på opfyldelse af konkrete læringsmål. Evalueringen har i stedet været 

fokuseret på at samle de erfaringer, der er udledt af projektet, og at se på hvordan disse bedst 

kommer i anvendelse fremover.  

 

3. På baggrund af evalueringen er der udviklet mindst tre koncepter for, hvordan biblioteket kan fungere 

som en central aktør i entreprenørskabsundervisningen.  

 

Succeskriterie 3: jf. ovenstående er der ikke som sådan udviklet koncepter for bibliotekets 

deltagelse - men i stedet en række anbefalinger som kan danne udgangspunkt for fremtidige 

samarbejder - og hvordan de kompetencer som ligger i bibliotekarens faglighed bedst muligt 

udnyttes i arbejdet med udviklingen af de studerendes entreprenante kompetencer.  

4. De tre koncepter er beskrevet og formidlet internt i VIA samt eksternt i mindst en artikel i fx Revy, 

Uddannelsesbibliotekaren eller Perspektiv.  

 

Succeskriterie 4: jf. ovenstående har det ikke været muligt at formidle 3 koncepter.  

Konklusion 

Når vi, på trods af at de oprindelige succeskriterier ikke er opnået til fulde, vil konkludere, at 

projektet samlet set har været en succes, skyldes det følgende:  

 

Projektet er en direkte udløber af et tidligere projekt, hvor vi (med succes) arbejdede med 

bibliotekarernes innovationskapacitet/kompetence - i samarbejde med de studerende. I dette 

projekt er erfaringerne fra innovationsprojektet anvendt til at videreudvikle bibliotekarens 

kompetencer i samarbejde med en anden brugergruppe og samarbejdspartner: ikke-

biblioteksansatte kolleger. Som evalueringsrapporten konkluderer er det lykkedes: A) at åbne 

samarbejdspartnernes øjne for de iboende entreprenørielle kompetencer, som er en væsentlig del 

af bibliotekarens faglighed. B) at de involverede bibliotekarer fik afprøvet egne kompetencer i nye 

kontekster og således fik foldet deres faglighed ud. C) at udnytte entreprenørskabens dobbeltrolle i 

projektet, både som indhold men også i den måde bibliotekarer og samarbejdspartnere gik ind i 

samarbejdet på: Nemlig udforskende og open minded.  

Ineva fremhæver desuden, at sammenhængen mellem entreprenørskab og bibliotekarens 

kompetencer opleves at være godt set. 

En anden faktor som understøtter successen er, at de anbefalinger, som evalueringen kommer 

frem til, er relativt lette at operationalisere i den daglige praksis. Evalueringens anbefalinger er at: 
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- Samarbejdet skal rammesættes  

- Samarbejdet knyttes til et forløb, et modul eller lignende  

- begge (alle) parteres tilgang til samarbejdet er eksplorativ/udforskende  

- jo tidligere i forløbet bibliotekaren involveres, jo bedre bliver resultatet. Når bibliotekaren 

inddrages allerede i planlægningen, kan de iboende entreprenante kompetencer bedre udfoldes - 

og dermed bedre understøtte de studerendes processer. Bibliotekaren kan således indtage rollen 

som medfacilitator 

- ledere og kolleger skal anerkende bibliotekarkollegaens deltagelse i aktiviteter uden for 

biblioteksrummet   

- bibliotekaren skal gøre andre opmærksomme på sine faglige kompetencer  

 

I Inevas rapport anbefales det, at VIA bibliotekerne udarbejder et ressourcekatalog. Dette tænkes i 

stedet udført igennem 3 casefortællinger, som skal illustrere hvordan bibliotekarer kan indgå i 

samarbejdet, da den entreprenante tilgang herved bliver styrende i samarbejdet. Dette gøres for at 

sikre, at samarbejdet netop fortsat kan udvikles, og at vi ikke via beskrivelser af ’ressourcer’ skaber 

nye stereotype opfattelser af bibliotekarens kompetencer. Sammen med anbefalingerne fra 

evalueringen er der således skabt en god og solid ramme for at videreudvikle bibliotekernes 

position som en central aktør i entreprenørskabsundervisningen. Derudover har projektet skabt et 

fundament, som vi kan anvende til at etablere et mere permanent samarbejde med VIAs 

studentervæksthusmiljø. Endelig rummer projektets resultater et potentiale, der kan danne model 

for tilsvarende institutioner. 

 

Formidling.  
Konklusionerne formidles:   

 Internt i VIA Bibliotekerne i det månedlige orienteringsbrev. 

 I VIA bredt v.hj.a. Kommunikationsafdeling på forskellige platforme 

 Direkte til nøglepersoner i studentervæksthusmiljøerne i VIA. 

 Resultaterne forventes publiceret i biblioteksfaglige tidsskrifter og præsenteres på relevante 

konferencer. 
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