
Projekttitel: 

Konsolidering af Learninglib.dk – en national digital platform for skabelse og deling af 

informationsfaglige e-læringsobjekter 

Hvilke indsatsområder hører projektet under: Projektet skriver sig ind i  

DEFF Strategiske målsætning 2. DEFF vil styrke informationskompetencer (2016-2019) under  

Indsatsområde 4. Konsolidering (2016-2017) og 

Indsatsområde 5. Det virtuelle bibliotek på gymnasierne (2016-2017) 

Projektideen udmøntes med henblik på opfyldelse af  

Indsatsområde 4 – målområde 3: Konsolideringsprojektet rummer forretningsmodeller udfoldet helt for 

finansiering og organisering efter projektperioden og målområde 4: Konsolideringsprojektet reducerer 

kompleksitet som forudsætning for effektivisering via arbejdsdeling og standardisering 

Indsatsområde 5 – målområde 2: Sammenlignelige informations- og infrastrukturbehov løses i højere grad 

i fællesskab  

 

Projektbeskrivelse: 

LearningLib.dk1er en national digital platform for skabelse og deling af informationsfaglige e-læringsobjekter 

udviklet i et tidligere DEFF-projekt. I 2016 er platformen - i DEFF projektet E-læring, informationskompetence 

og biblioteksservice - blevet samlet op og moderniseret specielt med fokus på brugervenlighed. Platformen 

gør det muligt både at skabe egne e-læringsobjekter samt at genbruge, tilpasse og videreudvikle på andres. 

Den primære målgruppe for indholdsproduktion er fagpersoner som arbejder professionelt med formidling og 

undervisning af informationsvidenskab i alle dens afskygninger. 

Det allerede eksisterende DEFF produkt havde potentiale til videreførelse og med de nye funktioner der er 

udviklet, tillader LearningLib.dk, som nævnt, både at skabe e-læringsobjekter direkte i platformen og dele 

objekter produceret udenfor platformen. Der tegner sig derfor konturerne af et produkt, som vil kunne tjene 

som en fælles fremadrettet videndelingsplatform for e-læringsobjekter produceret i fag-, forsknings- og 

uddannelsesbibliotekerne. Systemet har fået meget ros af det nævnte DEFF projekts Advisory Board, hvor 

både uddannelser og pædagogiske centre på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier var 

repræsenteret. Med LearningLib.dk viser fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, at de udvikler fælles 

løsninger, som målretter sig fremtidens uddannelses-it realiseret gennem uddannelsesinstitutionernes 

digitaliseringsstrategier. LearningLib.dk vil således, også, kunne tilbyde gymnasierne både at skabe, 

opbevare og dele relevante læringsobjekter på tværs i sektoren. Projektet har, særskilt, ladet udvikle fire e-

læringsobjekter byggede på case- og gamification koncepterne, to af de ni fleksible koncepter for integration 

af det virtuelle bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer, som blev udledt i projektet2. De fire e-

læringsobjekter er målrettet et universitets-, professionshøjskole-, erhvervsakademi og gymnasieskoleforløb.  

Nærværende projekt vil tilføre fag- forsknings- og uddannelsesbibliotekssektoren værdi, da LearningLib.dk 

 

 Tilbyder en fælles fremadrettet systemløsning for medarbejdere i danske fag-, forsknings- og 

uddannelsesbiblioteker, herunder gymnasiebibliotekerne, til skabelse af egne e-læringsobjekter med det 

formål for øje at styrke brugernes informationskompetence – samt at genbruge, tilpasse og videreudvikle 

                                                           
1 https://learninglib.dk/    
2 http://www.deff.dk/nyheder/ni-fleksible-koncepter-til-integrationen-af-e-biblioteket-i-laeringsmiljoeerne/  

https://learninglib.dk/
http://www.deff.dk/nyheder/ni-fleksible-koncepter-til-integrationen-af-e-biblioteket-i-laeringsmiljoeerne/


på andres  

 

 Understøtter opgaver, som er målrettet uddannelsernes virtuelle læringsmiljøer og bibliotekernes 

samarbejde om uddannelses-it, som en vigtig del af uddannelsesinstitutionernes digitaliseringsstrategier 

 

 Styrker studerendes læring og underviseres undervisning på alle uddannelsesniveauer fra gymnasie- til 

universitetsuddannelserne  

Platformen er netop lanceret i sin nye form og er klar til at blive taget i anvendelse af projektkonsortiets 

biblioteker. Vi anser nu systemet for at være så godt til deling af viden og konkrete e-læringsobjekter på 

tværs af fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne og gennem projektkonsortiet så indarbejdet hos 

vore medarbejdere (dog skal der foretages en særlig markedsføringsindsats overfor 

gymnasiebibliotekssektoren), at det er klart til at blive sat i bæredygtig drift i sektoren. Systemets fremtid bør 

derfor sikres gennem en konsolidering og form, som bygger på permanente governance- og 

finansieringsaftaler på tværs af sektoren. DEFF har hidtil betalt for drift og support af LearningLib.dk, men 

det ophører ved udløbet af indeværende DEFF-projekt, hvorfor platformen ikke længere er forankret og 

sikret en fremadrettet drift. 

Tidsplan:  

Konsolideringsprojektet vil arbejde i følgende to sideløbende hovedspor (2017) 

1. Udvikling af governance- og finansieringsmodeller, som kan iværksættes ved projektperiodens udløb, 

således at platformen LearningLib.dk eksisterer fremadrettet til gavn for den samlede biblioteks- og 

uddannelsessektor 

 

2.  

 Drift af platformen i projektperioden, herunder nødvendige mindre udviklingsarbejder initieret af brugen i 

projektperioden 

 Etablering af hotline funktion, som kontakt til og bindeled mellem driftsled og brugere 

 Markedsføring af LearningLib.dk i FFU bibliotekerne, i særdeleshed gymnasierne 

 

Projektkonsortium: 

 

Aarhus University Library (projektleder og –ejer, bibliotekschef Per Lindblad Johansen) 

 

 Aalborg Universitetsbibliotek (ved bibliotekschef Niels-Henrik Gylsdorff) 

 CBS Bibliotek (ved bibliotekschef Rene Steffensen) 

 DTU Bibliotek (ved bibliotekschef Gitte Bruun Jensen) 

 KEA Bibliotek (ved biblioteksleder Helle Guldberg) 

 Københavns Universitetsbibliotek (ved bibliotekschef Kira Stine Hansen) 

 Roskilde Universitetsbibliotek (ved bibliotekschef Claus Vesterager Pedersen) 

 Syddansk Universitetsbibliotek (ved bibliotekschef Bertil Dorch) 

 VIA Bibliotekerne (ved bibliotekschef Per Steen Hansen) 

Der etableres et samarbejde til gymnasieuddannelser gennem Danske Gymnasier (kontaktperson: Rektor 

ved Tornbjerg Gymnasium, Carsten Claussen) 



AU Library har, sammen med Lunds Universitetsbibliotek (bibliotekschef: Jette Guldborg Petersen) og 

Universitetsbiblioteket i Bergen (Maria-Carme Sætre), fået en Nordplus bevilling til samarbejde om udvikling 

af biblioteksproducerede e-læringsobjekter: 

Det digitale universitetsbibliotek som videnskabende ressource og pædagogisk aktør i nordisk  

universitetsuddannelse. Projektperiode: 15.6.2016-1.10.2017 Et samarbejdsprojekt mellem Lunds  

Universitetsbibliotek (LUB), Universitetsbiblioteket i Bergen (UIB) og Aarhus University Library (AUL). 

Nordplus projektet bygger (mindre omfang) også videre på erfaringer fra DEFFelearning – i et nordisk regi.  

 

Det vil være naturligt for dette nordiske samarbejde, på sigt, også at bruge LearningLib.dk som  

samarbejdsplatform. 

 

 

 

 

 

 

 


