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Projekttitel Biblioteket som en central aktør i 
entreprenørskabsundervisningen  

Kontaktperson & -email: Anja Toft Ingwersen 
ati@via.dk 

Kort beskrivelse af projektet Formålet med projektet er at udvikle og afprøve, 
hvordan biblioteket kan spille en central rolle i 
entreprenørskabsundervisningen igennem tre 
forskellige cases med udgangspunkt i tre 
forskellige kontekster. 

Status i forhold til tidsplan 
- Hvornår er projektet startet op, og 

hvornår forventes det afsluttet?  
- Har projektet fulgt den godkendte 

tidsplan? Hvis nej, hvorfor? 
- Forventes det, at projektet fremover 

vil følge tidsplanen? 

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) er afslutningen på 
projektet skubbet til ultimo juni. Denne deadline 
forventes overholdt.  
 

Status på budget 
- Har der været afvigelser i forhold til 

det godkendte budget? 
- Forventes der afvigelser fremover? 

 
Nej  

Status på leverancer 
- Hvilke milepæle/leverancer er 

opnået det sidste halve år? 
- Har der været afvigelser i forhold til 

de planlagte milepæle/leverancer? 
- Hvilke milepæle/leverancer 

forventes opnået det næste halve 
år?  

Der er gennemført tre forløb på tre forskellige 
campusser i VIA: 
• April 2015: Med Studentervæksthuset i 

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

• April-maj: Pilotforløb. I 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 
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forløbet ”Entrepreneurship” fra forskellige 
tekniske uddannelser. 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: Forløbet var en 
opfølgning og udbygning af pilotforløbet i 
Viborg i foråret. Bibliotekaren indgik på lige fod 
med undervisning 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 var ingen studerende fra 
Læreruddannelsen i Skive som oprindeligt 
planlagt. 

 
I Horsens udgør det samlede forløb 5 ECTS. I de 
øvrige Studentervæksthuse og uddannelser er 
forløbet et tilbud, hvor biblioteket indgår med 
lektioner i forløbet. 
 
Projektgruppen havde udarbejdet et 
evalueringskoncept, og påtænkt at inddrage 
ekstern evaluator. Det viste sig vanskeligt at få lov 
til at komme tæt på de studerendes processer. 
Dette skyldes den sårbare position den studerende 
befinder sig i, når der undervises i, om og med 
entreprenørielle metoder.  
 
Derfor indgår en del af evalueringen i 
kompetenceudviklingsforløbet, der gennemføres 
sideløbende med moduler og forløb på 
campusserne. En større del af evalueringer er den 
afsluttende proces som foregår i 2. kvartal 2016. 
[se længere nede]  
 
På hver kompetenceudviklingsdag deltog en 
kontaktperson fra en af de tre campusser, som 
holder et oplæg om, hvordan de lokalt forstår 
entreprenørskab og bibliotekets rolle i 
entreprenørskabsundervisningen. 
 
Kompetenceudviklingsdagene har været 
gennemført d. 4. maj, d. 25. august, d. 27. 
oktober og d. 1. december. 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 
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om: Entreprenørielle domæner og metoder)  
 
Kompetenceudviklingsforløbet har skabt en større 
forståelse af de entreprenørielle processer og 
åbnet op for nye måder at tænke vidensbehov og –
søgning såvel som bibliotekarens/ 
informationsspecialistens rolle på.  
 
Målet for projektets næste periode er at foretage 
en innovativ evaluering. Vi har således valgt at 
samarbejde med firmaet Ineva om at samle op på 
de erfaringer, der ligger fra de cases, som har 
været projektets omdrejningspunkt. Der er tale om 
en innovativ evaluering, som sigter på at evaluerer 
med fokus på hvordan vi arbejder videre med de 
erfaringer vi har fået i projektet.  
Vi vil i perioden april – juni 2016 således arbejde 
med en evaluering med det formål:  
 
At give input til det fremadrettede arbejde med 
VIA bibliotekernes bidrag i forhold til ’den 
entreprenante uddannelsesinstitution’ jf. VIAs 
strategi. Det er afgørende vigtigt, at evalueringen 
bidrager med denne indsigt, da den kan og skal 
kvalificere de fremadrettede beslutninger. 
Dataindsamling og analyse vil fokusere på 
fremadrettet anvendelse af viden:  
 
At vurdere hvorvidt og i hvilket omfang de tre 
gennemførte cases har bidraget med: 
 
Indsigt, nye ideer til og erfaring med hvordan VIA 
bibliotekerne kan bidrage som en central aktør i 
opnåelse af VIAs samlede vision om at være ’den 
entreprenante uddannelsesinstitution’. 
 
Effekter i forhold til de studerendes forståelse af og 
kompetencer inden for de entreprenante felt jf. 
overordnede beskrivelser samt beskrivelse af de 
tre cases formål. 
 
At evaluere hvad der har skabt effekterne af 
projektet og hvad der dermed viser sig at være 
best practise. Det er et væsentligt formål i 
evalueringen ikke kun at fremvise hvorvidt der er 
skabt effekter, men også at fremvise hvordan 

effekterne er skabt – og for hvem. Evalueringen 
har med andre ord fokus på at afdække hvad der 

virker for hvem under hvilke omstændigheder 
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Kort tekst til projektbanken  
Kontakt sekretariatet ved spørgsmål 
Hani Naboulse hna@slks.dk 

Projektet har indgået samarbejdsaftaler med to 
uddannelser og to studentervæksthuse om 
sammen med disse at udvikle og afprøve, hvordan 
biblioteket kan spille en central rolle i 
entreprenørskabsundervisningen. Det sker 
igennem to forskellige forløb og et modul. 
Sideløbende bliver der gennemført et 
kompetenceudviklingsforløb, som vil have 
deltagere fra en bredere kreds af VIAs biblioteker. 
To forløb og et pilotforløb blev gennemført i foråret 
2015, mens det sidste forløb blev gennemført 
september til ultimo oktober 2015. Sideløbende 
deltager projektdeltagere og kolleger fra 
bibliotekerne i et kompetenceudviklingsforløb om 
entreprenørskab og entreprenørielle processer. 
Projektet afsluttes med en innovativ evaluering 
som skal afdække: hvad der virker for hvem, 
under hvilke omstændigheder? Håbet er således at 
evalueringen skal danne grundlag for 
bibliotekernes fremadrettede arbejde med 
entreprenørskabsundervisning og entreprenørielle 
processer.  

Kort nyhedstekst til 
deff.dk/nyhedsbrev 
- På deff.dk vil vi gerne publicere en 

kort informerende artikel om 
projektets status. Du bedes 
redegøre for de vigtigste 
erfaringer/resultater, der kan have 
interesse for andre DEFF-
interessenter. Kom ind på 
fremskridt og eventuelle 
udfordringer I oplever. Inkludér evt 
henvisninger til medieomtaler og 
beretninger fra tidligere samt 
invitation til kommende 
arrangementer relateret til 
projektet. 

-  

Projektet ”Biblioteket som en central aktør i 
entreprenørskabsundervisningen” vil i de 
kommende måneder, via en innovativ evaluering, 
arbejde med at samle op på de erfaringer, der 
ligger i de forskellige cases, med fokus på hvordan 
vi arbejder videre med disse erfaringer.  
 
Projektet er ikke forløbet helt som planlagt  - bl.a. 
fordi vi ikke kunne gennemføre evalueringen som 
den oprindeligt var tænkt. For eksempel vurderede 
nogle af vores samarbejdspartnere, at de 
processer som foregår i undervisningen i, om og 
med entreprenørskab var for sårbare til, at vi 
kunne udføre f.eks. observation. Når et projekt 
ikke forløber efter planen, bliver det ekstra 
interessant at evaluere, hvorfor vi lægger vægt på 
netop det.  
 
Kompetenceudviklingsforløbet har indtil videre 
skabt en større forståelse af de entreprenørielle 
processer og åbnet op for nye måder at tænke 
vidensbehov og -søgning på. Der er desuden 
kommet et øget fokus på, at legitim viden i dag 
kan findes mange steder og ikke kun i universitets- 
og professionshøjskoleregi.  
 
Projektet har desuden anskueliggjort, at der (ikke 
overraskende) findes utrolig mange måder at 
arbejde med entreprenørskab på. Det stiller 
særlige krav til bibliotekaren og dennes forståelse 
af egen faglighed. Lige såvel som de studerende 
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Afrapporteringsskema til DEFF-projekter, april 2016  

skal bibliotekaren være parat til at gå ud af vanlige 
tankemønstre og være i stand til at samarbejde på 
en særlig intensiv måde. Til gengæld har 
bibliotekaren en række værktøjer på rygraden, 
som er særdels nyttige i den entreprenørielle 
proces: at åbne op for mængden af forskellige 
menneskelige og online informationsressourcer, at 
kunne systematisere resultatet af de eksplorative 
søgninger og evnen (og tålmodigheden) til at 
forsætte analysen af mulige indgange til hvor 
viden findes.   
 


