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Ansøgningsskema til mindre projekter  

 

Projekttitel 

 

1. Projekttitel: Biblioteket som en central aktør i entreprenørskabs-

undervisningen 

Økonomisk/juridisk ansvarlig 

2. Navn: Per Steen Hansen 

3. Titel: Biblioteksleder, VIA Bibliotekerne, VIA University College 

4. E-mail: ph@via.dk 

5. Adresse: VIA University College, Skejbyvej 1, 8240 Risskov 

6. Medansøger: Ingen 

Projektet 

 

7. Overordnet beskrivelse af projektet. De vigtigste elementer i projektet 

beskrives, herunder metodevalg.  

Baggrund 

I de seneste år er entreprenørskabsundervisning og studentervæksthuse opstået i 

tilknytning og som en integreret del af professionsuddannelserne. Den tidligere 

regering udsendte i 2009 en Strategi for Uddannelse i Entreprenørskab. Heri 

defineres entreprenørskab som ”Nyskabelse i forretningsøjemed eller værdiskabelse i 

bredere forstand. Altså en proces, hvor man ser muligheden, får en idé, gennemfører 

den, og hvor ideen skaber værdi. Værdiskabelsen behøver ikke være af økonomisk 

art”. I professionshøjskolerne udvikles der moduler, forløb, innovation camps, 

studentervæksthuse, innovationsagenter og meget mere, hvor bibliotekerne hidtil 

ikke har spillet en rolle. Spørgsmålet i nærværende projekt er: Hvordan kan 

biblioteket blive en central aktør i entreprenørskabsundervisningen?  

 

Indhold 

Der ligger nogle oplagte muligheder for at integrere bibliotekarens 

/informationsspecialistens kompetencer i forhold til kvalificering af ideer og koncepter 

med informationskompetencer. Lotte Darsø skriver om innovationsprocesser: 

 

”Processen starter med et brændende spørgsmål eller et vigtigt emneområde, der 

skal udforskes for muligheder og processen involverer indhentning og diskussion af 

vigtige spørgsmål - relevant information og interessant viden. Dette mønster 

fortsætter som en iterativ proces - det gentager sig indtil gruppen har fundet frem til 

et koncept - eller en bærende ide. (Darsø, 2011, s. 60) 

 

Eksplorativ og undersøgende informationssøgning er ud fra et informations-

videnskabeligt perspektiv et integreret element i innovative processer, og 

informationsfaglig vejledning et led i udvikling af ideer og koncepter inden for de 

forskellige faglige områder.  
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Der er imidlertid også indlagt benspænd for bibliotekaren. Idegenerering og 

kvalificering af ideer kan således ske med en bred vifte af videns- og 

informationsressourcer. Dertil kommer, at et tilfældigt og tilsyneladende unyttigt 

søgeresultat kan skubbe ideen i nye retninger og dermed kvalificere den, mens den 

systematiske søgeproces indsnævrer fokus. Her kan det være nyttigt at udvide 

søgefokus på en bevidst tilfældig måde (eksplorativ søgning) (White, 2009 og Bell, 

2007).  

 

Metode 

Projektet vil gennemføres som et aktionslæringsforløb. 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.  

 

Case 2: Et samarbejde med Pædagoguddannelsen i Viborg og Læreruddannelsen i 

Skive om definering og udvikling af et modul i Studieordningen for Pædagog- og 

Lærerstuderende med arbejdstitlen ”Social Entrepreneurship”. Formålet med modulet 

er at arbejde med forbedring af sundhed og livsbetingelser igennem innovative 

processer. Informationsspecialisten understøtter i et samarbejde med øvrige 

undervisere de entreprenante processer. Faglig kontaktperson er her Frank Porsborg, 

Campus Viborg. 

 

Case 1: Et samarbejde med Studentervæksthuset, Campus Silkeborg. Biblioteket 

indgår i planlægningen af et Innovationsagentforløb i Studentervæksthuset. Det løber 

over frem gange i januar-februar 2015. Eksplorativ informationssøgning vil være 

emnet for en af de fem dage. Faglig kontaktperson her er Steen Lembcke, 

Studentervæksthuset i Silkeborg. 

 

Case 3: Et samarbejde med de tekniske uddannelser og Studentervæksthuset, 

Campus Horsens. Biblioteket vil her udvikle et forløb i eksplorativ informationssøgning 

med arbejdstitlen ”Informationslaboratoriet”. De studerende skal medbringe egne 

projekter og projektideer, der kvalificeres igennem forløbet. Forløbet vil resultere i et 

diplom, der kan indgå i de studerendes CV. Faglig kontaktperson er er Jesper Grode, 

ICT Engineering, Campus Horsens. 

 

Referencer: 

Darsøe, L. (2011). Innovationspædagogik. Samfundslitteratur 

White, R. (2009). Exploratory search : beyond the query-response paradigm / Ryen 

W. White, Resa A. Roth. - San Rafael, Calif. : Morgan &, 2009. - x, 98 s. : ill., 24 cm.. 

-. Claypool Publishers. 

Suzanne Bell (2007) : Tools Every Searcher should know and Use, Online Sept/Oct, 

fundet 16.5.12 

http://comminfo.rutgers.edu/~tefko/Courses/e530/Readings/Bell%20tools%20search

ers%202007.pdf). 

 

8. Hvordan understøtter projektet implementeringen af DEFFs strategi 

2012-2016 (download strategien fra http://www.deff.dk/om-

deff/formaal-og-strategi/)? 

 

http://comminfo.rutgers.edu/~tefko/Courses/e530/Readings/Bell%20tools%20searchers%202007.pdf
http://comminfo.rutgers.edu/~tefko/Courses/e530/Readings/Bell%20tools%20searchers%202007.pdf
http://www.deff.dk/om-deff/formaal-og-strategi/
http://www.deff.dk/om-deff/formaal-og-strategi/
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Projektet ligger i forlængelse af hovedindsatsområde 2 i DEFFs strategi: 

”Kompetencer og tjenester til støtte for undervisning, læring og udvikling”. Her 

hedder det, at ”Videnkompetente kandidater er en forudsætning for både det 

offentliges og erhvervslivets innovation og udvikling og dermed produktiviteten og 

konkurrenceevnen”. Dertil kommer, at strategien peger på et samarbejde med 

erhvervsfremmekonsulenter og væksthuse omkring kompetenceudviklingsforløb i 

informationskompetence. 

 

9. Har andre nationalt eller internationalt arbejdet med samme emne og i 

givet fald, hvad er sammenhængen med nærværende projekt? 

 

I Danmark er modulet ”Ud af boxen – brugerinddragelse og nye partnerskaber” 

indlagt i Studieordningen for Masteruddannelsen i Informationsvidenskab og 

Kulturformidling. Heri indgår det, at de studerende skal opnå kompetencer til: 

 At kunne gennemskue fordele og ulemper ved forskellige former for 

brugerinddragelse, partnerskaber og entreprenørskab i en praksissammenhæng.  

 

Nærværende projekt er en praktisk afprøvning heraf ved et tæt samarbejde med 

uddannelser og Studentervæksthuse i VIA University College.  

 

Projektet ligger i forlængelse i et projekt om uddannelse af 9 innovationsagenter i VIA 

Bibliotekerne i 2012-2013. Projektet var støttet af Statens Center for 

Kompetenceudvikling. Nærværende projekt vil tage udgangspunkt i publikationen 

Bager, Lene et al. (2011). Entreprenørskabsundervisning – proces, refleksion og 

handling. AU Centre for Entreprenørskab og Innovation, Aarhus Universitet. 

 

10. Hvilken målgruppe vil få gavn af projektet, og er der evt. en sekundær 

målgruppe? 

De primære målgrupper er de studerende, undervisere og biblioteksansatte ved VIA 

University College 

De sekundære målgrupper er de øvrige FFU biblioteker. 

 

11. Hvilke målbare succeskriterier opstilles for projektet, og hvordan skal 

disse vurderes? 

1. Der er udviklet og afprøvet mindst tre eksperimenter omkring tilbud til de 

studerende i informationskompetence, der er udviklet i et tæt samarbejde med 

uddannelser og studentervæksthuse i VIA. 

2. Der er gennemført en systematisk evaluering af de tre eksperimenter. 

Evalueringen vil bygge på læringsmål, der udvikles som en del af projektet i 

samarbejde med uddannelser og studentervæksthuse. 

3. På baggrund af evalueringen er der udviklet mindst tre koncepter for, hvordan 

biblioteket kan fungere som en central aktør i entreprenørskabsundervisningen. 

4. De tre koncepter er beskrevet og formidlet internt i VIA samt eksternt i mindst en 

artikel i fx Revy, Uddannelsesbibliotekaren eller Perspektiv. 

 

12. Beskrivelse af kommunikationsplan: Hvordan skal resultaterne af 

projektet formidles og til hvem? Og hvordan skaber projektet synlighed 

omkring DEFFs virke? 
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Se succeskriterium nr. 4 ovenfor 

 

13. Hvordan har projektet haft en effekt efter afslutning? 

På kort sigt er målet, at der udvikles tre konkrete tilbud, hvor biblioteket spiller en 

central rolle i entreprenørskabsundervisningen og/eller væksthuse. 

På langt sigt er det målet, at de udviklede koncepter implementeres på de øvrige 

uddannelser og sammenhænge i VIA og de øvrige professionshøjskoleuddannelser, 

universiteter og øvrige uddannelsesinstitutioner.  

 

14. Tidsplan 

Milepæl/leverance 4. 

kvartal 

2014 

1. 

kvartal 

2015 

2. 

kvartal 

2015 

3. 

kvartal 

4. 

kvartal 

1. kvartal 

2016 

Opstart (fælles)       

Kompetenceudvikling 

(4 workshops og 

sparring  v. konsulent) 

      

Evalueringskoncept v. 

konsulent 

      

Case 1       

Case 2       

Case 3       

Fælles 

konceptudvikling og 

formidling 

      

Udarbejdelse af 

afsluttende rapport 

      

 

Budget 

 

Der vil indgå 4 forløbsansvarlige bibliotekarer fra de tre campusser samt 4 

forløbsansvarlige undervisere. Hertil kommer, at 5 bibliotekarer fra øvrige campusser 

vil kobles på de tre forløb mhp. videnoverførsel. Der vil desuden indgå en konsulent 

til at uddrage generiske koncepter af de tre cases. 

 

15. lønudgifter (min. 40 % egenfinansiering, maks. 20 % overhead) 

 

Budgetposter VIAs 

egenfinansiering 

DEFF 

ansøgt 

Lønsummer 

og overhead 

Lønsum projektdeltagelse   150.000,- 

Overhead   30.000,- 

Lønsum projektdeltagelse + 

overhead i alt 

  180.000,- 

- heraf egenfinansiering (40%) 72.000,-   

- heraf Deff finansiering (60%)  108.000,-  

Lønsum projektledelse  37.500 37.500 

Overhead  7.500 7.500 

Lønsum projektledelse +   45.000 
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overhead i alt 

- heraf egenfinansiering (0%)   0 

- heraf Deff finansiering 

(100%) 

 45.000,-  

I alt  153.000,- 225.000,- 

 

16. udgifter til møder og rejser  

 

Budgetposter VIAs 

egenfinansiering 

DEFF 

ansøgt 

Udgifter i alt 

Møder og rejser  15.000 15.000 

 

17. udgifter til projektledelse (maks. 20 % af lønudgifter) 

Se pkt. 15 

  

18. udgifter til evaluering 

 

Budgetposter VIAs 

egenfinansiering 

DEFF 

ansøgt 

Udgifter i alt 

Evaluering (3 forløb á 1 uge á 

gnsn. 12.500,- og 1 uge til 

udvikling á 12.500) 

 50.000,- 50.000,- 

 

19. udgifter til konsulentbistand 

 

Budgetposter VIAs 

egenfinansiering 

DEFF 

ansøgt 

Udgifter i alt 

Konsulentbistand (4 workshops 

á 12.500,- + sparring á 

12.500,-) 

 62.500,- 62.500,- 

 

20. andre udgifter 

 

Generelt 

 

21.  Bemærkninger 


