
 
 

Oktober 2018 
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Journal nummer:  

DEFF.2016-0015 

Projekttitel:  

Co-creation: Studerende som medproducenter i udviklingen af bibliotekernes læringsprodukter 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nuværende projektejer? 

Det Kgl. Bibliotek / Aarhus University Library 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Ændringer i projektbeskrivelse? 

Ingen væsentlige indholdsændringer i projektbeskrivelsen siden sidst indsendte statusrapport, 

hvor det blev nævnt at DEFF har bevilget forlængelse til 30.6.2019. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Status i forhold til tidsplanen 

 Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet? 
Projektet er startet d. 1.1.2017 og forventes afsluttet d. 30.6.2019 (se under 2) 
 

 Har projektet fulgt den godkendte tidsplan?  
Projektet har fulgt den af DEFF løbende godkendte tidsplan,  
 

 Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen? 
Det forventes at projektet fremover vil følge tidsplanen 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Status på budget 

 Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget? 
Ingen afvigelser ift. godkendte budget 
 

 Forventer i at bruge alle projektmidlerne? 

Projektet forventer at bruge alle projektmidler 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Status på leverancer 

 Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år?  
Se nedenfor 

 Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer? 
Nej 

 Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år? 

 Se nedenfor 

 

Forår 2018 

 

Afdækning (to runder interviews af de lokale delprojekter) af hvordan projektets co-creation processer  

med studerendes har sat spor i de i projektet udarbejdede læringsprodukter er gennemført ved  

Bilag til statusrapport, større projekttilskud til danske fag-,  

forsknings- og uddannelsesbiblioteker 
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ekstern konsulent Trine Schreiber (TS), INF, KU. TS udarbejder på baggrund af de nævnte inter- 

views samt analyse af udarbejdede læringsobjekter et materiale, som kan anvendes i  

forbindelse med de kompetenceudviklingstiltag, som iværksættes i projektkonsortiets biblioteker i efter 

året 2018 (se også omtale nedenfor) 

 

Ekstern lektor Christian Tang Lystbæk (CTL), BTECH, AU har løbende indsamlet data vedrørende   

co-creation processer iværksat af projektkonsortiets biblioteker. CTL har på denne baggrund udarbej- 

det materiale som kan anvendes ( nu er taget i aktivt brug) i forbindelse med de  

kompetenceudviklingstiltag, som iværksættes i projektkonsortiets biblioteker i efteråret 2018 (se også 

omtale nedenfor) 

 

25.4.2018: DEFF CC Workshop 4 med fokus på co-creation processer, KEA Bibliotek  

 

Denne workshop blev arrangeret og gennemført i et samarbejde med projektets to konsulenter  

CTL og TS. Her blev givet status samt delt og koordineret viden og erfaring mellem konsulenter og  

projektkonsortiets biblioteker vedrørende co-creation processer. 

 

30.5.2018: Netværksmøde nr. 3, København – efterfulgt af styregruppemøde nr. 4  

 

Status på projektets co-creation initiativer – tværgående erfaringer / ved Christian Tang Lystbæk, 

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus Universitet 

 

Christian Tang Lystbæk (CTL) redegjorde for co-creation som en udbredt metode til udvikling og inno-

vation og satte emnet i relation til, hvordan DEFF-projektet anvender og udvikler co-creation til brug i 

uddannelsesbiblioteker. CTL kunne denne gang inddrage konkrete erfaringer fra delprojekternes prak-

sis med baggrund i de løbende tilbagemeldinger fra delprojekterne.  

 

Pitch fra maskinrummet – to af projektets delprojekter fortæller / ved Ulla Buch Nilson, VIA Bibliote-

ker, Campus Horsens og Birgitte Munk, Det Kgl. Bibliotek, KUB  

 

Ulla Buch Nilson (UBN) fortalte om det lokale delprojekt ”Promote your Library”. UBN fortalte om er-

faringerne med at inddrage internationale studerende med forskellige fagligheder i en ligeværdig 

samskabelse om udvikling af små korte animerede film (evt. 20 sekunders spots) der kan anvendes til 

formidling af bibliotekernes services/produkter på diverse platforme (såsom LMS/Studienet).  

 

Birgitte Munk (BM) fortalte om det lokale KUB delprojekt, som bygger på et samarbejde med stude-

rende fra uddannelsen Kommunikation & IT. KUB bød sit delprojekt ud, som et case for eksamens-

projekter på faget ”Konceptudvikling & innovation” – og blev valgt af en gruppe. BM fortalte om samar-

bejdet og om at slippe og tage kontrol i co-creation processen.  

 

De studerende som partnere i co-creation: Hvad har projektet lært om de studerende? og Intro-

duktion til en undersøgelse / ved Trine Schreiber, Institut for Informationsstudier, Københavns Uni-

versitet 
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Trine Schreiber (TS) gav en status fra den første række af interviews af deltagerne i de respektive del-

projekter og viste, som en god opfølgning på de to tidligere oplæg, eksempler på projektets e-lærings-

produkter. Produkter, som er enten færdige eller undervejs. TS undersøger, hvordan samarbejde med 

de studerende har sat et aftryk på disse produkter. TS vil endvidere i sin undersøgelse også se på, om 

der er sket en udvikling på den digitale design side, herunder den e-didaktiske, ift. de e-læringspro-

dukter, som blev skabt i DEFFelearning projektet.  

 

Projektet som ramme for kompetenceudvikling i projektkonsortiets biblioteker / ved Karen 

Harbo og Christian Tang Lystbæk samt efterfølgende debat i salen 

 

Forudsætninger for punktet: 

Tråden blev taget op fra projektets sidste netværksmøde, d. 25. oktober 2017, som stillede skarpt på 

projektets fokusområder, herunder co-creation, som et afsæt for ændring af praksis i uddannelsesbib-

liotekerne. Konturerne tegner sig nu, med afsæt i projektets faglige udviklingsarbejde for projektets af-

sluttende leverancer; et DEFF CC kompetenceudviklingsprogram, som vil skulle indarbejde projektets 

læring og udrulles i projektkonsortiets biblioteker i efteråret 2018. Programmet underkastes en evalue-

ring, hvis resultat vil foreligge medio 2019.  

 

Det blev på det efterfølgende styregruppemøde besluttet, at der på den aftalte DEFF CC workshop 

(WS 6), d. 29. august 2018 skulle foreligge 

 

 materiale, som er udarbejdet af projektets eksterne konsulenter ift. projektets fokusområder og 

som skal danne baggrund for DEFF CC kompetenceudviklingsprogrammet 

og 

 de lokalt aftalte planer for, hvordan DEFF CC kompetenceudviklingsprogrammet vil blive ud-

rullet i de respektive biblioteksorganisationer samt udvikling af design af den konkrete DEFF 

CC evalueringsproces sættes på dagsordenen  

 

14.6.2018: DEFF CC WORKSHOP 5 med fokus på digitale værktøjer, Det Kgl. Bibliotek, Aarhus 

 

Til denne workshop, som var målrettet projektgruppen samt interesserede kolleger, var inviteret perso-

ner med ekspertise på områderne for animationsfilm, videoproduktion i hverdagen og  

podcasting. Således fik projektgruppen og kolleger mulighed for konkret at få afprøvet en række af di-

gitale værktøjer, metoder og formater som er anvendt i de respektive delprojekter.  

 

Efterår 2018  

 

29.8.2018: DEFF CC WS 6 med fokus på udrulning af kompetenceudviklingsprogram 

 
På dette møde blev det materiale præsenteret, som er udarbejdet af projektets eksterne konsulenter 

(CTL, TS og Marianne Lykke, AAU) ift. projektets fokusområder  

1. Design af digitale læringsobjekter (inspiratorer: Marianne Lykke og Ulla Konnerup, E-learning 
Lab, AAU)  



Side 4 

4 

 

2. Co-creation processer (CC) som middel til brugerinddragelse (inspirator: Christian Tang Lyst-
bæk, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, AU)  

3. Hvordan har projektgruppen gennem CC formået at inddrage brugerne på en måde, så det 
har sat spor i de e-læringsprodukter, som er skabt i projektet (inspirator: Trine Schreiber, Insti-
tut for Informationsstudier, KU) … samt 

4. Anvendelse af en række digitale værktøjer og formater i forbindelse med skabelse af e-læ-

ringsprodukter (herunder didaktiske overvejelser) 

Materialet skal danne baggrund for DEFF CC kompetenceudviklingsprogrammet. Ligesom de lokalt 

aftalte planer for, hvordan DEFF CC kompetenceudviklingsprogrammet vil blive udrullet i de respek-

tive biblioteksorganisationer blev forelagt af projektgruppen.  

På baggrund heraf indledes nu DEFF CC leverancen i efteråret 2018; nemlig iværksættelse af kompe-

tenceudviklingstiltag i projektkonsortiets biblioteker. Det blev (tidligere nævnt) besluttet i projektets sty-

regruppe (møde nr. 2 og 3) at bæredygtigheden af disse tiltag skal evalueres. Ligesom det er beslut-

tet, at ekstern konsulent CTL skal designe og gennemføre denne evaluering. 

For at afdække situationen i de lokale konsortiebiblioteker og forventningsafstemme kriterier for evalu-

ering har CTL og KH aflagt besøg hos alle i perioden 26.9.-10.10.2018. Lokalt arbejder man således i 

samtlige konsortiebiblioteker med udrulning af de respektive kompetenceudviklingstiltag og CLT vil i 

de kommende måneder (oktober 2018-februar 2019) indhente data fra samtlige biblioteker i henhold til 

sit undersøgelsesdesign. 

Forår 2019 

Netværksmøde nr. 4, København – efterfulgt af styregruppemøde nr. 5 (projektets sidste møder i 

disse regi) planlægges i marts 2019  

 

Den nævnte evaluering foreligger med afrapportering af DEFF CC projektet d. 30.6.2019 
 

Løbende formidling af projektet 

 

Projektets aktiviteter dokumenteres løbende på internt website (sharepoint), hvortil DEFF kan få  

tildelt en adgang, hvis det skulle ønskes. 

 

Projektet blev inddraget i præsentation af CTL på DFFU vinterinternat, d. 1.-2.3.2018 på Klarskov-

gaard. 

 

Projektet blev præsenteres på DEFF konferencen, d. 19.-20.4.2018 i København af Ulla Buch Nilson,  

VIA Biblioteker, Martin Gundtoft KEA Bibliotek, Thomas Skov Jensen, DTU Bibliotek, Christian HO  

Hansen og Karen Harbo, AU Library https://eventmobi.com/deff/agenda/311732/1503452  

 

Projektet blev præsenteret på Creation Knowledge IX konferencen, d. 6.-8.6.2018 i Vejle 

http://creatingknowledge.dk/ af Christian Tang Lystbæk, BTECH, AU, Christian HO Hansen og Karen 

Harbo, Det Kgl. Bibliotek, AU Library  http://creatingknowledge.dk/wp-content/up-

loads/2018/10/Lystbæk-Harbo-ppt-180605.pdf  

 

Projektet blev præsenteret  

https://eventmobi.com/deff/agenda/311732/1503452
http://creatingknowledge.dk/wp-content/uploads/2018/10/Lystbæk-Harbo-ppt-180605.pdf
http://creatingknowledge.dk/
http://creatingknowledge.dk/wp-content/uploads/2018/10/Lystbæk-Harbo-ppt-180605.pdf
http://creatingknowledge.dk/wp-content/uploads/2018/10/Lystbæk-Harbo-ppt-180605.pdf
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med en poster ”Co-creating an Engaging Tool for Source Criticism” på ECIL konferencen d. 24.-27.  

september 2018, i Oulu, Finland af Daniel Præsius og Martin Gundtoft, KEA Bibliotek  

https://www.conftool.pro/ecil2018/sessions.php 

 

Projektet deler løbende viden med Nordplus projektet Det digitale Universitetsbibliotek  

http://library.au.dk/blogs/nordplus/  
 

 

 

 

http://library.au.dk/blogs/nordplus/

