
09/06/2015 Netværksmøde, 27.5.2015, AUL, Emdrup 1 

 

 

 

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og 

biblioteksservices – hvordan kan det digitale bibliotek 

bidrage til employability? 

 

 

 

Netværksmøde med Advisory Board og følgegruppen fra 

gymnasieuddannelserne 

 

Tid:  Onsdag, d. 27. maj 2015, kl. 10.00-14.00 

Sted:  AU Library, Emdrup 

 

Tema: Employability – uddannelse til professionelt virke på 

 arbejdsmarkedet. 

 



DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og 

biblioteksservices – hvordan kan det digitale bibliotek 

bidrage til employability? 

 

10.00-10.30 

Velkommen / ved Karen Harbo 

 

Projektets tilstand / ved Karen Harbo og projektgruppen 

 

Status fra projektleder, herunder inddragelse af viden fra delprojekterne 

samt særligt oplæg fra projektets MOOC søjle. 
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DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og 

biblioteksservices – hvordan kan det digitale bibliotek 

bidrage til employability? 

 

Halvvejsrapport sendt til DEFF d. 17.4.2015: 

 

1.Samarbejde med uddannelserne / faglige forløb (LMS SØJLE) 

 

2.Kompetenceudviklingsprogram fuldført ved Syddansk 

Universitetspædagogik (specialkonsulent Inger-Marie Christensen) 

 

3.Konceptudvikling pågår ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, 

Københavns Universitet (lektor Trine Schreiber) 

 

4.Evaluering pågår ved, E-learning Lab, Aalborg Universitet (professor 

Marianne Lykke) 
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DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og 

biblioteksservices – hvordan kan det digitale bibliotek 

bidrage til employability? 

Samarbejde med uddannelserne  

 
HANDLING: 

Iværksætte mindst ni konkrete forløb, hvor det virtuelle bibliotek, i tæt samarbejde 

med uddannelserne og de respektive undervisere, integrerer målrettet information 

og relevante services i forløbene via de virtuelle læringsmiljøer (LMS og MOOCs). 

Dette med henblik på at styrke de studerendes employability. De faglige forløb 

tager udgangspunkt i de respektive uddannelsers lærings- og kompetencemål. 

 

STATUS 22.10.14: Vi er i gang med at rejse forløb stort set alle steder – i 

samarbejde med de faglige miljøer. 

 

STATUS 27.5.15: Forløb studieåret 2014/15 er for de fleste delprojekters 

vedkommende gennemført, KEA, SDU og KUBIS startet i april og maj. 
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DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og 

biblioteksservices – hvordan kan det digitale bibliotek 

bidrage til employability? 

Kompetenceudvikling 

 

HANDLING: 

Ligeledes i et tæt samarbejde med uddannelserne, at udvikle relevante e-

læringsobjekter som tager afsæt i det virtuelle biblioteks systemer, ressourcer og 

services og som skal implementeres i uddannelsesinstitutioners virtuelle 

læringsmiljøer. Ikke som et faneblad i menuen, men som en integreret, nødvendig 

og værdiskabende del. 

 

STATUS 22.10.2014: Arbejdet med udvikling af e-læringsobjekter er iværksat med 

baggrund i de respektive faglige forløb og med støtte fra specialkonsulent, Inger-

Marie Christensen, Syddansk Universitetspædagogik. Kompetenceudviklings-

program for projektgruppen er iværksat og løber efterår 2014-forår 2015. 

 

STATUS 27.5.2015: Kompetenceudviklingsprogram er fuldført. 
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DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og 

biblioteksservices – hvordan kan det digitale bibliotek 

bidrage til employability? 

Konceptudvikling  

HANDLING: 

Samarbejdet omkring de ni konkrete forløb etableres i projektets udviklingsfase 

(2014-2015) og udbredes til flere forløb i projektets implementeringsfase (2015-

2016). Projektet forpligter sig til at udvikle generiske modeller og anbefalinger for 

integration af det virtuelle bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer. Modellerne vil 

blive udviklet på baggrund af disse forløb. Således sikres omsætning til drift i 

forbindelse med ordinære uddannelsesforløb.  

 

STATUS 22.10.14: Udviklingsfasen forløber, stort set, som planlagt. 

Proceskonsulent, Lektor Trine Schreiber, IVA, er engageret til at understøtte 

udviklingen af modeller og anbefalinger. 

 

STATUS 27.5.15: Alle steder er nye forløb (udbredelse ES 15) på tegnebrættet.  

Generiske modeller og anbefalinger for integration af bibliotekernes 

systemer, ressourcer og services i virtuelle læringsmiljøer under 

udarbejdelse (præsenteres af Trine Schreiber på projektmøde 26.8.2015) 
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DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og 

biblioteksservices – hvordan kan det digitale bibliotek 

bidrage til employability? 

Evaluering 

HANDLING: 

Foretage evalueringer af de iværksatte forløb, der på et systematisk grundlag 

dokumenterer, hvordan det virtuelle bibliotek skaber værdi for studerendes 

employability. Projektet vil inddrage ekspertbistand til udvikling af metoder til en 

samlet evaluering af projektets succeskriterium for employability. 

 

STATUS 22.10.2014: 

Projektets evalueringspartner er professor Marianne Lykke, e-learning Lab, 

Aalborg Universitet. Der er udarbejdet evalueringsdesign og evalueringsprocessen 

er påbegyndt i august 2014. 

 

STATUS 27.5.15: Den generelle kvantitative del af evalueringen 

(spørgeskemaundersøgelser) er påbegyndt august 2014. Den specielle 

kvalitative del (fokusgruppeinterviews eller walk-alongs) er påbegyndt i maj 

2015.  
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DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og 

biblioteksservices – hvordan kan det digitale bibliotek 

bidrage til employability? 

 

Projektets MOOC søjle / ved Jens Fledelius Damm 
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DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og 

biblioteksservices – hvordan kan det digitale bibliotek 

bidrage til employability? 

 

TEMA:  

Employability – uddannelse til professionelt virke på arbejdsmarkedet. 

 

Projektets DEFINITION af bibliotekernes indsats i forhold til at styrke 

studerendes employability: 

 

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. 
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DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og 

biblioteksservices – hvordan kan det digitale bibliotek 

bidrage til employability? 

 

10.30-11.15 

 

Projektets evaluering og undersøgelsesdesign / ved Marianne 

Lykke, professor, e-Learning Lab, Aalborg Universitet. 

 

Formål og undersøgelsesdesignet for evaluering af projektets 

læringsressourcer vil blive præsenteret med hensigt på diskussion og 

feedback fra deltagerne.  
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DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og 

biblioteksservices – hvordan kan det digitale bibliotek 

bidrage til employability? 

 

11.15-12.00 

 

Employability – det nye sort indenfor uddannelsessektoren?/ ved 

Pernille Berg, fil.dr. Forsknings- & Innovationschef, Københavns 

Erhvervsakademi (KEA). 

 

Oplæg med baggrund i erfaringer fra KEA. 
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DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og 

biblioteksservices – hvordan kan det digitale bibliotek 

bidrage til employability? 

12.30-13.15 

"Jagten på paragrafferne" /  ved Per Andersen, studieleder, Juridisk 

Institut, Aarhus Universitet  

  

Det er juristens fornemmeste færdighed at kunne tolke gældende ret i 

forhold til enhver konkret retlig problemstilling, han eller hun måtte 

møde. Men det forudsætter selv sagt, at den færdiguddannede jurist 

kan finde de kilder, der udgør gældende ret: lovgivning, 

bekendtgørelser, tidligere domme, forarbejder osv. Den færdige jurist 

skal kort og godt besidde nogle informationssøgningskompetencer for 

at være arbejdsparat - og alligevel er det et ofte overset element i 

jurauddannelsen. Det arbejdes der nu på at ændre på Aarhus 

Universitet!  
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DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og 

biblioteksservices – hvordan kan det digitale bibliotek 

bidrage til employability? 

13.15-13.55 

Advisory Board har ordet! 

1.Hvordan matcher og understøtter DEFF projektets løbende udvikling og 

resultater de respektive uddannelses-institutioners intentioner på e-

læringsområdet?  

2.Hvilken rolle ønsker man, at e-læring skal spille for uddannelser og 

læringsmiljøet?  

3.Ser man bibliotekerne som en læringspartner i denne sammenhæng? Og 

styrker de metoder til håndtering af faglig information, som bibliotekerne 

præsenterer på de nye platforme, de studerende, også når de på sigt skal 

omsætte deres fag til et virke på arbejdsmarkedet? 

13.55-14.00 

Afslutning / ved Karen Harbo 

  

 

 

09/06/2015 Netværksmøde, 27.5.2015, AUL, Emdrup 13 


