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Afrapporteringsskema til DEFF-projekter, oktober 2015 

 

Projekttitel E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices – 
hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability? 
 
(Projektets søjle for Massive Open Online Courses (MOOC) 
afrapporteres, for de specifikke dele, særskilt, se bilag 
udarbejdet af Jens Damm Fledelius.  
 
Denne opdeling af visse dele af projektets virksomhed i to 
søjler har praktiske og tidsmæssige årsager. Projektet ses 
ellers som sammenhængende og deler viden på tværs af de to 
søjler. Til samtlige møder i projektet, som har fælles fokus, 
herunder styre- og projektgruppe, samt netværksmøder og det 
stort anlagte kompetenceudviklingsprogram, deltager 
projektmedarbejdere fra begge søjler. Ligesom det gør sig 
gældende for alle projektets konsulentmidler, at de kommer 
projektet bredt til gavn). 

Kontaktperson Karen Harbo, specialkonsulent, Aarhus University Library (AUL)  
har@au.dk  

Indsatsområde Digital dannelse og læring 

Kort beskrivelse af 

projektet 

Projektets MÅL er, at undersøge, dels hvordan det digitale 
bibliotek kan skabe værdi og udvikling til uddannelser og 
virtuelle læringsmiljøer dels hvordan bibliotekerne kan bidrage 
til understøttelse af studerendes digitale dannelse og læring – 
employability. 
 
Projektets DEFINITION af employability er 
   
Evne til selvstændigt og kritisk at agere i en faglig professionel 

kontekst ved at kunne identificere, indsamle, evaluere, 

organisere og fremlægge viden i og på digitale platforme. 1 
 
Til de syv nævnte parametre (se link i fodnote) føjer projektet 
et ottende parameter: REFLEKSION – at kunne reflektere over, 
hvordan informationskompetence praktiseres i en faglig 

                                                 
1
  
http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/seven_pillars.html 
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professionel kontekst. 
 
Projektet VIL: 
  
Iværksætte mindst ni konkrete faglige forløb ved universiteter, 
professionshøjskoler og et erhvervsakademi, hvor det virtuelle 
bibliotek, i tæt samarbejde med uddannelserne og de 
respektive undervisere, integrerer målrettet information og 
relevante services i forløbene. Det sker via de respektive 
virtuelle læringsmiljøer (Learning Management Systemer 
(LMS) og Massive Open Online Courses (MOOCs).  
 
Etablere samarbejdet omkring de ni konkrete forløb i 
projektets udviklingsfase (2014-2015) og udbrede til flere 
forløb i projektets implementeringsfase (2015-2016). Således 
sikres bæredygtighed, nemlig omsætning fra udvikling til drift i 
forbindelse med ordinære uddannelsesforløb. 
 
Udvikle relevante e-læringsobjekter, som tager afsæt i det 
digitale biblioteks systemer, ressourcer og services og som 
skal implementeres i uddannelsesinstitutionernes virtuelle 
læringsmiljøer, herunder styrke projektmedarbejdernes 
kompetenceudvikling på dette felt. 
 
Udlede fælles fleksible koncepter for biblioteksproducerede e-
læringsobjekter samt generiske modeller og anbefalinger for 
bæredygtigt samarbejde om integration af bibliotekernes 
systemer, ressourcer og services i virtuelle læringsmiljøer. 
Modeller og koncepter, som vil kunne genanvendes eller 
bearbejdes af kolleger i brede biblioteks- og 
uddannelsesmiljøer.  
 
Foretage evalueringer af de iværksatte forløb, der på et 
systematisk grundlag dokumenterer, hvordan det digitale 
bibliotek skaber værdi for studerendes employability. 
 
TIDSRAMME:  2014-2016 
 
Projektet DRIVES af: 
 
et bredt samarbejdet projektkonsortium, herunder styre- og 
projektgruppe, ledet af AU Library. 
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Et advisory board fra uddannelser ved de involverede 
universiteter, professionshøjskoler og et erhvervsakademi, 
samt repræsentanter fra området fra gymnasieuddannelserne, 
følger og rådgiver projektet. 
 
Se også http://blogs.au.dk/deff   
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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? 

- Andet 

Projektet havde kick-off møde for projektgruppen d. 8.4.2014 
og startede officielt med møde nr. 1 i styregruppen, d. 
27.5.2014. Projektet forventes afsluttet i juni 2016 og herefter 
afrapporteret. 
 
Projektet har netop afholdt møde nr. 4 i styregruppen, d. 
23.10.15, hvor status på rettidig fremdrift i projektet er givet. 
Her fastsattes også styregruppemøde nr. 5 til d. 25.5.16.  
 
Projektet forventer at følge tidsplanen. 
 

Status på budget 

- Har der været afvigelser 
i forhold til det 
godkendte budget? 

- Forventes der afvigelser 
fremover? 

Det overordnede budget er, til dato, overholdt.  
 
Der forventes, fortsat, ikke afvigelser i budgettet. 

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 afholdt møde (nr. 2 og 3) i projektets netværksgruppe, 
d. 27.5. og d. 23.10.2015. Begge dage har styregruppen holdt 
møde (nr. 3 og 4) i forlængelse af netværksmødet. 
 
På netværksmøderne får projektets aktører og interessenter 
mulighed for at mødes til uformel samtale på tværs. Det er en 
stor styrke for projektet at drøfte fremdrift og udvikling i dette 
forum mellem egne aktører (projektgruppen), bibliotekschefer 
(styregruppen) og uddannelser (advisory board og 
følgegruppen fra gymnasieuddannelserne). 
 
Projektgruppen har holdt særskilt møde d. 26.8.2015 og der 
er, i 2015, fastsat endnu to møder, d. 13.11.15 og d. 
16.12.15.  
 
Samtlige grupper under netværket har adgang til projektets 
interne videndelingswebsite deff.library.au.dk, hvor projektets 
aktiviteter dokumenteres. 
 
Samarbejde med uddannelser under projektets LMS 

søjle 

Samarbejde med uddannelserne beror på, at 
partnerbibliotekerne udvikler input til fagene i form af e-
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læringsobjekter, som styrker de studerendes employability. 
Produktionen af e-læringsobjekterne er løbende blevet 
inspireret af projektets kompetenceudviklingsprogram, som 
foregik i perioden oktober 2014-marts 2015. 
 
Samarbejde med en række nye uddannelsesforløb er iværksat 
i ES 2015 i regi af delprojekterne. Her realiseres viden fra 
kompetenceudviklingsforløbet fortsat. Ligesom viden fra 
konceptudviklingen testes (se nedenfor). 
 
Det vil i FS 2016 være muligt at bygge på resultater fra den 
endelige rapport om fleksible koncepter for integration af det 
virtuelle bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer (se 
nedenfor). Dette samtidigt med at delprojekterne forbereder 
afrapportering af projektet. 
 
Projektets udvikling og erfaring kobles således med 
igangværende organisatoriske tiltag i samtlige 
partnerbiblioteker, som er målrettet samarbejde til 
uddannelser og til igangværende e-læringsindsatser, herunder 
implementering og ibrugtagning af virtuelle læringsplatforme i 
de respektive universiteter, professionshøjskoler og 
erhvervsakademier.  
 
Viden deles med gymnasieuddannelserne på projektets 
netværksmøder.  
 
Konceptudvikling  

Projektet har engageret Trine Schreiber, lektor ved Det 
Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet 
som proceskonsulent i forbindelse med udledning af fælles 
fleksible koncepter til udarbejdelse af biblioteksproducerede e-
læringsobjekter samt generiske modeller og anbefalinger for 
bæredygtigt samarbejde om integration af bibliotekernes 
systemer, ressourcer og services i virtuelle læringsmiljøer.  
 
Trine Schreiber har i foråret 2015 forestået to 
interviewrækker, hvor projektets delprojektansvarlige er blevet 
interviewet. På baggrund af analyse og kondensering af de 
indsamlede kvalitative data foreligger nu, fra Trine Schreibers 
side, et første udkast (projektintern rapport) til syv fleksible 
koncepter for integration af det virtuelle bibliotek i 



 
 
   
   

  
    
 

 

DEFF · Kulturstyrelsen · H.C. Andersens Boulevard 2 · 1553 København V · Danmark 
Telefon +45 3373 3373 · Fax +45 3373 3372 · E-post deff@kulturstyrelsen.dk · www.deff.dk 

 

 

6 

uddannelsernes læringsmiljøer. Udkastet er forelagt og drøftet 
på projektmøde d. 26.8.2015 og peger tillige på en række 
udfordringer og anbefalinger, som afprøves i forbindelse med 
de ovennævnte nye samarbejder med uddannelsesforløb i ES 
2015. Hvert delprojekt har fokus på særlige udfordringer og 
anbefalinger. Udkastet er ligeledes forelagt og diskuteret på 
netværksmøde og styregruppemøde d. 23.10.15. Således kan 
feedback fra test i praksis samt kommentarer fra sidstnævnte 
fora blive indarbejdet i den endelige rapport, som præsenteres 
på projektmøde d. 16.12.2015. 
  
Udvikling af prototype til e-læringsskabelon  

Med udgangspunkt i anbefalingerne i Trine Schreibers udkast 
til syv fleksible koncepter for integration af det virtuelle 
bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer, hvor specielt case 
konceptet nævnes som interessant i forbindelse med 
projektets fokus på employability, er det aftalt med DEFF, at 
projektet tillige udvikler et case framework for udvikling og 
implementering af gamificerede læringsobjekter. Et sådant 
framework vil kunne anvendes dynamisk og fleksibelt i 
universiteters, professionshøjskolers, erhvervsakademiers og 
gymnasieuddannelsers virtuelle læringsmiljøer.  
 
Der er således tale om to leverancer; 1) syv koncepter for 
integration af det virtuelle bibliotek i uddannelsernes 
læringsmiljøer samt 2) et mere uddybende framework for ét af 
de syv koncepter; nemlig case konceptet. 
 
Tidsramme: 1.11.15-1.4.16. 
 
Videreudvikling af Learninglib.dk  

Efter aftale med DEFF vil projektet videreudvikle Learninglib.dk 
(DEFF udviklet platform) på en sådan måde, at også projektets 
mange e-læringsobjekter, som er skabt udenfor platformen, 
kan oploades og arkiveres her til fri deling.  
 
Projektet bygger således videre, og styrker, viden som 
tidligere er udviklet i regi af DEFF.  
  
Perspektiver for dette tiltag: Videreudvikling af Learninglib.dk 
til arkiv og videndelingssted for e-læringsobjekter udviklet af 
og i danske uddannelsesbiblioteker. 
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Tidsramme: 1.11.15-1.4.16. 
 

Evaluering 

Projektet har engageret Marianne Lykke Nielsen, professor ved 
e-Learning Lab, Aalborg Universitet som projektets 
evalueringspartner med henblik på evaluering af, hvordan de 
input, projektet skaber til de respektive faglige forløb ud fra 
projektets forståelse af employability, virker.  
Der er udviklet et design til undersøgelsesmetode, som falder i 
to dele, en generel kvantitativ del, som samtlige faglige forløb, 
afviklet i regi af projektet, underkastes 
(spørgeskemaundersøgelse) og en speciel kvalitativ del 
(fokusgruppeinterviews eller walk-alongs).  
 
Marianne Lykke gav på netværksmøde d. 27.5.2015 en status 
på projektets evalueringsdel, den kvantitative såvel som den 
kvalitative. Den kvantitative foregår løbende. Den kvalitative 
falder i fire undersøgelsesdele, den første (afviklet i maj 2015) 
var rettet mod kandidatstuderende ved CBS. Den anden 
(afviklet i september 2015) var rettet mod 
sygeplejeskestuderende ved VIA. De to udestående 
undersøgelser rettes dels mod ph.d. studerende ved RUC 
(efteråret 2015) dels et MOOC forløb (foråret 2016). 
Afsluttende evalueringsrapport foreligger juni 2016. 
 
Formidling : 

Projektet deler fortsat og løbende viden om udvikling   
 
• på netværksmøder og internt i alle partnerbibliotekerne og 

i de respektive uddannelsesinstitutioner, herunder faglige 
institutter  
 

• på projektets blog http://blogs.au.dk/deff/ og wiki 
http://deff.library.au.dk 
 
Desuden, siden sidst 
 

• I REVY (s. 14) http://issuu.com/revy/docs/revy_3_2015  
 

• I DEFF årsberetning 2014 (s. 33) 
http://www.deff.dk/fileadmin/user_upload/DEFF/publikatio
ner/Deff_2014aarsberetning_Web.pdf  
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• Projektet tweeter #DEFFelearning 

 
• Projektet vil, efter aftale med DEFF udvikle Learninglib.dk 

(DEFF udviklet platform) på en sådan måde, at også 
projektets mange e-læringsobjekter, som er skabt udenfor 
platformen, kan oploades og arkiveres her til fri deling 
  

• Abstract sendes til Creating Knowledge VIII juni 2016 
 
• Det er desuden aftalt med DEFF, at projektets mange 

resultater i efteråret 2016 (tid og sted blev på 
styregruppemøde d. 23.10.15 fastsat til d. 3.11.2016, AU, 
Emdrup) skal formidles til en bred kreds af 
uddannelsesinteressenter gennem en konference. Vi har på 
vores halvårlige netværksmøder med projektets Advisory 
Board lært, at projektets emne vækker interesse i 
uddannelserne og at man der tillægger det fortsatte 
samarbejde om udvikling af de virtuelle læringsmiljøer 
sammen med bibliotekerne stor værdi. En konference 
kunne skabe god grobund for et sådant fortsat samarbejde 
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Kort tekst til 

projektbanken  

- Status siden sidst og 
forventninger til det 
næste halve år? 

Der er siden sidst afholdt møde (nr. 2 og 3) i projektets 
netværksgruppe, d. 27.5. og d. 23.10.2015. Begge dage har 
styregruppen holdt møde (nr. 3 og 4) i forlængelse af 
netværksmødet. 
 
Projektgruppen har holdt særskilt møde d. 26.8.2015 og der 
er, i 2015, fastsat endnu to møder, d. 13.11.15 og d. 
16.12.15.  
 
Samarbejde med uddannelser  

 

LMS søjle 

Der er iværksat samarbejde med en række nye 
uddannelsesforløb i ES 2015 i regi af delprojekterne. Her 
realiseres viden fra kompetenceudviklingsforløbet (afviklet i 
perioden oktober 2014-marts 2015) fortsat. Ligesom viden fra 
konceptudviklingen testes (se nedenfor). 
 
Det vil i FS 2016 være muligt at bygge på resultater fra den 
endelige rapport om fleksible koncepter for integration af det 
virtuelle bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer (se 
nedenfor). Dette samtidigt med at delprojekterne forbereder 
afrapportering af projektet. 
 
Viden deles med gymnasieuddannelserne på projektets 
netværksmøder.  
 
MOOC søjle 

Det er, efter drøftelse med e-læringskonsulenter på DTU og 
KU, besluttet at ændre i rækkefølgen af de to med DEFF aftalte 
former for forløb (globalt og lokale). Man er således startet i 
det internationale perspektiv med udvikling af et globalt MOOC 
forløb. Herefter udvikles de lokale e-læringsforløb, Small 
Private Online Courses (SPOCs). Udviklingen vil forme sig som 
tilføjelser til det globale MOOC forløb. Tilføjelser, som vil være 
specifikke for henholdsvis Københavns Universitetsbibliotek og 
DTU-Bibliotek. Da Coursera imidlertid har meddelt ikke 
kompatible ændringer pr. 1.3.2016, vil disse skulle udvikles til 
en anden læringsplatform. 

På seneste netværksmøde, d. 23.10.15, demonstrerede 
deltagere fra projektgruppen bredden i de e-læringsobjekter, 
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som er udarbejdet dels i projektets LMS søjle dels i det nævnte 
globale MOOC forløb. Sidstnævnte ventes klar til lancering d. 
15.11.2015.  
 
Konceptudvikling  

Projektet har engageret Trine Schreiber, lektor ved Det 
Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet 
som proceskonsulent i forbindelse med udledning af fælles 
fleksible koncepter for integration af det virtuelle bibliotek i 
uddannelsernes læringsmiljøer.  
 
Trine Schreiber har i foråret 2015 forestået to 
interviewrækker, hvor projektets delprojektansvarlige er blevet 
interviewet. På baggrund af analyse og kondensering af de 
indsamlede kvalitative data foreligger nu et første udkast 
(projektintern rapport udarbejdet af Trine Schreiber) til 
fleksible koncepter for integration af det virtuelle bibliotek i 
uddannelsernes læringsmiljøer. Her er peget på en række 
udfordringer og anbefalinger, som afprøves i forbindelse med 
de ovennævnte nye samarbejder med uddannelsesforløb i ES 
2015. Udkastet blev forelagt og diskuteret på projektmøde d. 
26.8.2015 og hvert delprojekt har fokus på særlige 
udfordringer og anbefalinger. Udkastet er ligeledes forelagt og 
diskuteret på netværksmøde og styregruppemøde d. 23.10.15. 
Således kan feedback fra test i praksis samt kommentarer fra 
sidstnævnte fora blive indarbejdet i den endelige rapport, som 
præsenteres på projektmøde d. 16.12.2015. 
 
Udvikling af prototype til e-læringsskabelon  

Med udgangspunkt i anbefalingerne fra Trine Schreibers 
udredning af syv fleksible koncepter for integration af det 
virtuelle bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer, hvor 
specielt case konceptet nævnes som interessant i forbindelse 
med projektets fokus på employability, vil projektet i løbet af 
det kommende halve år tillige udarbejde et case framework for 
udvikling og implementering af gamificerede læringsobjekter, 
klart til udfoldelse i henholdsvist universiteters, 
professionshøjskolers, erhvervsakademiers og 
gymnasieuddannelsers virtuelle læringsmiljøer.  
 
Tidsramme: 1.11.15-1.4.16 
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Videreudvikling af Learninglib.dk  

Efter aftale med DEFF vil projektet videreudvikle Learninglib.dk 
(DEFF udviklet platform) på en sådan måde, at også projektets 
mange e-læringsobjekter, som er skabt udenfor platformen, 
kan oploades og arkiveres her til fri deling.  
 
Projektet bygger således videre, og styrker, viden som 
tidligere er udviklet i regi af DEFF.  
  
Perspektiver for dette tiltag: Videreudvikling af Learninglib.dk 
til arkiv og videndelingssted for e-læringsobjekter udviklet af 
og i regi af danske uddannelsesbiblioteker. 
 
Tidsramme: 1.11.15-1.4.16. 
 
Evaluering 

Projektet har engageret Marianne Lykke Nielsen, professor ved 
e-Learning Lab, Aalborg Universitet som projektets 
evalueringspartner med henblik på evaluering af, hvordan de 
input, projektet skaber til de respektive faglige forløb ud fra 
projektets forståelse af employability, virker.  
 
Marianne Lykke gav på netværksmøde d. 27.5.2015 en status 
på projektets evalueringsdel, den kvantitative 
(spørgeskemaundersøgelse) såvel som den kvalitative 
(fokusgruppeinterviews eller walk-alongs). Den kvantitative 
foregår løbende. Den kvalitative falder i fire undersøgelsesdele, 
den første (afviklet i maj 2015) var rettet mod 
kandidatstuderende ved CBS. Den anden (afviklet i september 
2015) var rettet mod sygeplejestuderende ved VIA. De to 
udestående undersøgelser rettes dels mod ph.d. studerende 
ved RUC (efteråret 2015) dels et MOOC forløb (foråret 2016). 
Afsluttende evalueringsrapport foreligger juni 2016. 
 
Formidling : 

Projektet deler fortsat og løbende viden om udvikling   
 
• på netværksmøder og internt i alle partnerbibliotekerne og 

i de respektive uddannelsesinstitutioner, herunder faglige 
institutter  
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• på projektets blog http://blogs.au.dk/deff/ og wiki 

http://deff.library.au.dk 
 

• Projektet tweeter #DEFFelearning 
 

• Projektet vil udvikle Learninglib.dk (DEFF udviklet platform) 
på en sådan måde, at også projektets mange e-
læringsobjekter, som er skabt udenfor platformen, kan 
oploades og arkiveres her til fri deling 
  

• Afsluttende konference fastsat til d. 3.11.2016, AU, Emdrup 
og målrettet en bred kreds af uddannelsesinteressenter 
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Kort nyhedstekst til 

deff.dk/nyhedsbrev 

- Status siden sidst og 
hvad sker der det næste 
halve år? 

Projektet faciliterer mødet mellem det digitale bibliotek og det 
virtuelle læringsmiljø. Det sker indenfor rammerne af 
eksisterende Learning Management Systems (LMS) og Massive 
Open Online Courses (MOOC). I et integreret samarbejde 
mellem bibliotek og fag designer og realiserer de mange 
projektmedarbejdere e-læringsobjekter, som tager afsæt i det 
digitale biblioteks systemer, informationsressourcer og 
services, herunder bibliotekernes undervisning og vejledning. 
 
Under projektets LMS søjle samarbejder projektets biblioteker 
således med uddannelsesforløb i samtlige universiteter, 
professionshøjskoler og det erhvervsakademi, hvis biblioteker 
udgør projektkonsortiet. Samarbejdet udfoldes i de respektive 
uddannelsesinstitutioners LMS. I efteråret 2015 er der 
iværksat samarbejder med en række nye uddannelsesforløb. 
Her bygges på viden fra et kompetenceudviklingsforløb i 
projektets første fase.  
 
Arbejdet under projektets MOOC søjle er startet i det 
internationale perspektiv med udvikling af et globalt MOOC 
forløb. Herefter udvikles de lokale e-læringsforløb, Small 
Private Online Courses (SPOC). Udviklingen vil forme sig som 
tilføjelser til det globale MOOC forløb. Tilføjelser, som vil være 
specifikke for henholdsvis Københavns Universitetsbibliotek og 
DTU-Bibliotek. Da Coursera imidlertid har meddelt ikke 
kompatible ændringer pr. 1.3.2016, vil disse skulle udvikles til 
en anden læringsplatform. 

På et netværksmøde, d. 23.10.15, demonstrerede deltagere 
fra projektgruppen bredden i de e-læringsobjekter, som er 
udarbejdet under projektets LMS og MOOC søjler, herunder det 
nævnte globale MOOC forløb, som ventes klar til lancering d. 
15.11.2015.  
 
Trine Schreiber, lektor ved Det Informationsvidenskabelige 
Akademi, Københavns Universitet og proceskonsulent til 
projektet har i foråret 2015 forestået interviews af projektets 
delprojektansvarlige om samarbejdet med og udvikling af e-
læringsobjekter til konkrete uddannelsesforløb. På baggrund af 
analyse og kondensering af de indsamlede kvalitative data 
foreligger nu et første udkast til syv fleksible koncepter for 
integration af det virtuelle bibliotek i uddannelsernes 
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læringsmiljøer. Her er peget på en række udfordringer og 
anbefalinger, som afprøves i forbindelse med ovennævnte nye 
samarbejder med uddannelsesforløb i ES 2015. Endelig 
præsentation af koncepterne sker på projektmøde d. 
16.12.2015, hvor rapport foreligger.  
 
Med udgangspunkt i anbefalingerne fra Trine Schreibers 
udredning af syv fleksible koncepter for integration af det 
virtuelle bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer, hvor 
specielt case konceptet nævnes som interessant i forbindelse 
med projektets fokus på employability, vil projektet tillige 
udarbejde et case framework for udvikling og implementering 
af gamificerede læringsobjekter. Et framework klar til 
udfoldelse i henholdsvis universiteters, professionshøjskolers-, 
erhvervsakademiers og gymnasieuddannelsers virtuelle 
læringsmiljøer.  
 
Projektet har peget på Learninglib.dk (DEFF udviklet platform) 
som arkiv for projektets e-læringsobjekter. Projektet vil derfor 
videreudvikle Learninglib.dk på en sådan måde, at også e-
læringsobjekter, som er skabt udenfor platformen, kan 
oploades og arkiveres her til fri deling. 
 
Projektet bygger således videre på, og styrker, viden som 
tidligere er udviklet i regi af DEFF.  
  
Et perspektiv for dette videreudviklingstiltag vil være at se 
Learninglib.dk som potentielt arkiv og videndelingssted for e-
læringsobjekter udviklet af og i danske uddannelsesbiblioteker. 
 
Marianne Lykke, professor ved e-Learning Lab, Aalborg 
Universitet forestår evaluering i projektet, som falder i en 
kvantitativ og en kvalitative del. Den kvantitative foregår 
løbende. Den kvalitative falder i fire undersøgelsesdele, den 
første (afviklet i maj 2015) var rettet mod kandidatstuderende 
ved CBS. Den anden (afviklet i september 2015) var rettet 
mod sygeplejeskestuderende ved VIA. De to udestående 
undersøgelser rettes dels mod ph.d. studerende ved RUC 
(efteråret 2015) dels et MOOC forløb (foråret 2016). 
Afsluttende evalueringsrapport foreligger juni 2016. 
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Projektet deler fortsat og løbende viden  
 
• på projektets blog http://blogs.au.dk/deff/ og wiki 

http://deff.library.au.dk 
 
• Projektet tweeter #DEFFelearning 

 
Projektet afholder en afsluttende konference, som er fastsat til  
d. 3.11.2016, i AU, Emdrup. Konferencen er målrettet en bred  
kreds af uddannelsesinteressenter fastsat til, d.3. november  
2016.  
 
Projektets arbejdsmetoder, hvor et Advisory Board udgør 
netværk for og imellem de faglige uddannelsesmiljøer og 
bibliotekerne, har ført projektet frem til fine resultater. På 
møder i netværket får projektets aktører og interessenter 
mulighed for at mødes til uformel samtale på tværs. Det er en 
stor styrke for projektet at drøfte fremdrift og udvikling i dette 
forum mellem egne aktører (projektgruppen), bibliotekschefer 
(styregruppen) og uddannelser (advisory board og 
følgegruppen fra gymnasieuddannelserne). 
 
Vi ser konferencen som en skalering af denne succesfulde 
projektmodel. 
 

 


