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Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-,  
forsknings- og uddannelsesbiblioteker 
 
1. Ansøger 

 
 Det Kgl. Bibliotek, Aarhus University Library (projektejer- og leder) 

  
 Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDIM), Arts, Aarhus Universitet 

● Det Kgl. Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek  

● Aalborg Universitetsbibliotek 

● Aalborg Sygehus – Medicinsk Bibliotek 

● VIA Biblioteker 

● KEA Bibliotek 

 

Her skal det nævnes, at projektet, som en af sine leverancer vil udvikle en vidensdelingsplatform 
(Open Educational Ressource OER) indeholdende læringsmønstre for studerendes digitale 
akademiske (se pkt. 4 projektdimension E) som også vil være relevant for ungdomsuddannelser 
og -biblioteker, idet projektet bl.a. tager udgangspunkt i og bygger videre på de fire 
kompetencesøjler, der er udviklet i DiDak projektet (2017-2020)  
gennem dets arbejde med digitale kompetencer i forhold til den nye gymnasiereform1  

Således tager projektet udgangspunkt i nyeste viden samt videreudvikler, løfter og udvider de 

kompetencer som de studerende bringer med sig ind på de videregående uddannelser. 

2. Projekttitel 
 
Studerendes akademiske digitale kompetencer på videregående uddannelser (STAK) 
 

3. Hvilket indsatsområde hører projektet under? 
 

STAK-projektet skriver sig ind i DEFF (2018-19) indsatsområde: Digitale 
informationskompetencer på tværs af undervisningsinstitutionerne. Specifikt sigter 
projektet mod at realisere følgende delområder: 
 

● Projektet vil søge at forbedre studerendes digitale informationskompetencer i et 
samarbejde på tværs af videregående uddannelsesinstitutioner 

● Projektet vil forbedre fremtidens digitale dannelse for studerende på danske 
videregående uddannelsesinstitutioner 
 
 
 
 

                                                      
1 http://pure.au.dk/portal/files/117883928/DiDaK_Desk_Research_31.10.2017_publiceret.pdf 
(lokaliseret 20181014) 

http://pure.au.dk/portal/files/117883928/DiDaK_Desk_Research_31.10.2017_publiceret.pdf
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4. Overordnet beskrivelse af projektet med de vigtigste elementer og tilknytning til det 
valgte indsatsområde 

 
I en forsknings-, undervisnings- og arbejdsverden, der i stigende grad bliver digitaliseret, global 
og går online får studerende brug for nye kompetencer i såvel studie- som arbejdsliv. At 
navigere i, deltage i, samarbejde om og bidrage til komplekse digitaliserede vidensformer 
kræver nye former for akademiske kompetencer, faglige og praktiske arbejdsformer, digitale 
kompetencer og dannelse. Som studerende i dag kræver det, at man har evnen til at kunne 
arbejde, tænke og agere hybridt – dvs. at kunne navigere akademisk og sømløst mellem det 
digitale og analoge, online og on-site, skærm og rum, det lukkede og det åbne, bøger og blogs, 
undervisningslokale og globale netværk.   
 
STAK-projektet sigter mod at skabe konkrete digitale didaktiske designs i form af 
læringsmønstre der understøtter og udvikler de studerendes digitale kompetencer så de kan 
begå sig akademisk i en verden præget af bl.a. digital deling, åbne adgange, online samarbejde og 
nye teknologiske muligheder og udfordringer. Det ønsker projektet at realisere gennem at 
udbyde og indarbejde digitale kompetencer i uddannelsesbibliotekerne og -institutionerne 
sådan at de studerende er bedre rustet til en digitaliseret verden og en fremtid præget af ny 
teknologi. At deltage i undervisning, forskning og arbejdsliv kræver i dag evnen til at navigere og 
agere i en hybrid digitaliseret verden på akademiske måder. Dette tema og dets potentiale for 
uddannelsesinstitutioner blev netop præsenteret af Rikke Toft Nørgaard, CUDIM samt 
diskuteret på DEFF 2018 konferencen. 
 
De nævnte udfordringer knytter an til en nødvendig udvikling og opdatering af 
uddannelsesbibliotekernes udbud til studerende (og undervisere) i direkte relation til DEFFs 
indsatsområde (2018-19) om at forbedre de studerendes digitale informationskompetencer og 
digitale dannelse i et samarbejde på tværs af videregående uddannelsesinstitutioner. Nedenfor 
beskrives de bærende dimensioner, hvorigennem STAK-projektet søger at løfte disse 
udfordringer og komme med bæredygtige og virkningsfulde løsninger på disse. 
 
Projektdimension A: Formater for studerendes akademiske digitale kompetencer 
gennem udvikling af læringsmønstre  
 
Projektet vil søge at løse udfordringen omkring ‘forbedring af de studerendes digitale 
informationskompetencer og digitale dannelse’ gennem at udvikle læringsmønstre og -
aktiviteter, der fremmer og udvikler dette.  
 
Læringsmønstre (Educational Design Patterns) er en international anerkendt og systematisk 
udviklingsmetode til at indfange erfaringer omkring ‘best practice’ fra erfarne undervisere og 
udviklere og dokumentere samt videreformidle disse som konkrete læringsmønstre og -
aktiviteter. Disse praksismønstre skal systematiseres og beskrives på en sådan måde, at det er 
muligt for andre at forstå og genbruge dem. Læringsmønstre er i ‘The Pedagogical Patterns 
Project’ beskrevet således: 
 

“Patterns are designed to capture best practice in a specific domain. Pedagogical 
patterns try to capture expert knowledge of the practice of teaching and learning. The 
intent is to capture the essence of the practice in a compact form that can be easily 
communicated to those who need the knowledge. Presenting this information in a 
coherent and accessible form can mean the difference between every new instructor 
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needing to relearn what is known by senior faculty and easy transference of knowledge 
of teaching within the community.” 2 

 
Udviklingen af læringsmønstre er således en måde at indfange praksis på et ‘meso-niveau’ 
mellem det abstrakte/generelle (makro) og det konkrete/partikulære (mikro), der gør det 
muligt for andre at genbruge afprøvede formater, aktiviteter, værktøjer og metoder i andre 
kontekster, men stadig få gode resultater. Samme læringsmønster kan således bringes ind i 
stadig nye kontekster med stadig nye resultater. Ophavsmanden til ‘design patterns’ som 
metode beskriver det således: 
 

„Each pattern describes a problem which occurs over and over again in our environment, 
and then describes the core of the solution to that problem, in such a way that you can 
use this solution a million times over, without ever doing it the same way twice.“ 3 

 
I dag har design patterns som metode udbredelse inden for bl.a. virksomheds- og 
organisationsudvikling, softwareudvikling, web design, e-læring og spiludvikling. Uanset 
metodens internationale anerkendelse og udbredelse så er læringsmønstre, eller educational 
design patterns, dog stadig så godt som ukendt territorium i en dansk udviklingskontekst, og 
projektet bidrager således også med at introducere og afprøve en forskningsbaseret 
udviklingsmetode til at facilitere indgange og dele undervisnings- og læringsaktiviteter mellem 
undervisere, fagligheder og institutioner på danske uddannelsesbiblioteker.  
 
Projektdimension B: Udvikling af læringsmønstre på baggrund af identificerede digitale 
kompetenceområder, kategorier og linjeføringer der sikrer bredde og dybde i de 
studerendes akademiske digitale kompetencer 
 
I STAK-projektet anvendes læringsmønstre til at udvikle delbare formater og aktiviteter der 
målrettet og didaktisk reflekteret understøtter og udvikler de studerendes akademiske digitale 
kompetencer på de videregående uddannelser. Inden for projektet skal ‘akademiske digitale 
kompetencer’ forstås som en sammenkobling af digital dannelse, et traditionelt/snævert 
informationskompetencebegreb og et opdateret/udvidet informationskompetencebegreb der 
bygger på nyeste viden og rammeværk fra OECD og det igangværende forskningsprojekt DiDak: 
Digital Dannelse og Kompetenceudvikling (2017-2020)4 Denne sammenkobling har tre centrale 
konsekvenser for projektets arbejde: 
 

1. Akademiske (digitale) kompetencer er ikke sammenfaldende med digitale kompetencer - 
det at søge information, lave en blogpost eller indsamle og behandle data er 
væsensforskelligt alt efter om det foregå i en hverdagslig eller akademisk kontekst.  

2. (Akademiske) Digitale kompetencer er en overkategori og indeholder såvel studerendes 
digitale informationskompetencer som deres digitale dannelse - når studerende således 
erhverver sig digitale kompetencer kan disse i konkrete situationer og anskuet på 
forskellig vis komme til udtryk som henholdsvis dannelse og/eller 
informationskompetence. 

                                                      
2 Pedagogical Patterns Project, 2007 http://www.pedagogicalpatterns.org (lokaliseret 
20181015) 
3 Alexander, Christopher, 1977. A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. Oxford 
University Press 
4 http://pure.au.dk/portal/files/117883928/DiDaK_Desk_Research_31.10.2017_publiceret.pdf 
(lokaliseret 20181014) 

http://www.pedagogicalpatterns.org/
http://pure.au.dk/portal/files/117883928/DiDaK_Desk_Research_31.10.2017_publiceret.pdf
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3. (Akademiske digitale) informationskompetencer skal i projektet ikke forstås i traditionel 
eller snæver forstand men operationaliseres med udgangspunkt i det udvidede 
informationskompetencebegreb (se nedenfor). Informationskompetencer spænder 
således over såvel kommunikative, produktive, operationelle, sikkerhedsmæssige, 
deltagende som informationelle dimensioner af studerendes akademiske digitale 
praksis. Grunden til projektets tilslutning til det udvidede 
informationskompetencebegreb skal findes i projektets ambition om at bidrage 
produktivt til at fremme studerendes evne til at navigere i, deltage i, samarbejde om og 
bidrage til komplekse digitaliserede vidensformer både i deres akademiske praksis og 
fremtidige arbejdsliv. 

 
Konkret udvikles læringsmønstrene med udgangspunkt i sammenkoblingen af tre 
udviklingsrammeværk:  
 

● Digitale kompetencesøjler,  
● digitale linjeføringer og  
● digitale mønsterkategorier.  

 
Digitale kompetencesøjler 
STAK-projektet arbejder med at udvikle læringsmønstre til understøttelse og udvikling af 
studerendes akademiske digitale kompetencer med udgangspunkt i de digitale 
kompetenceområder identificeret af henholdsvis OECD i deres internationale DIGCOMP 
framework og DIDaK i deres nationale kategorisering af kompetenceområder. 
 
“DIGCOMP, the EU framework for developing and understanding digital competence in Europe, 
provides insight on what digital competence are, and what skills, knowledge and attitudes they 
may be associated with [...]. The framework consists of five dimensions, based on findings from 
research case studies and multi-stakeholder consultations.”5 På baggrund af dette arbejde 
opstiller DIGCOMP følgende fem digitale kompetenceområder: 
 

1. Information: identify, locate, retrieve, store, organize and analyze digital information, 
judging its relevance and purpose 

2. Communication: communicate in digital environments, share resources through online 
tools, link with others and collaborate through digital tools, interact with and participate 
in communities and networks, cross-cultural awareness 

3. Content creation: create and edit new content, integrate and re-elaborate previous 
knowledge and content, produce creative expressions, media output and programming, 
deal with and apply intellectual property rights and licenses 

4. Safety: personal protection, data protection, digital identity protection, security 
measures, safe and sustainable use 

5. Problem-solving: identify digital needs and resources, make informed decisions on most 
appropriate tools according to the purpose or need, solve conceptual problems through 
digital means, creatively use technologies, solve technical problems, update own and 
other’s competence 

 
“Formålet med [DIDaK-]projektet er, at demonstrationsskolerne i samarbejde med forskerne 
udvikler og gennemfører en række forløb på skolerne, hvor fokus er på implementering af 

                                                      
5 European Commission, 2013, DIGCOMP: A framework for developing and understanding digital 
competence in Europe, Luxemborg, Publications Office of the European Union 
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digitale kompetencer i fagene. Fokus i projektet er at afdække, hvordan digitale kompetencer fra 
gymnasiereformen implementeres i lærernes praksis og dermed bidrager til at understøtte 
reformens fokus på faglighed, kundskaber og almendannelse.” 6 Med udgangspunkt i dette 
formål opstiller DIDaK fire digitale kompetenceområder: 
 

1. Informationskompetencer: Information problem solving, ‘bobler’ og algoritmer, 
overvurdering af egen viden, deltagelse og evnen til at holde sig orienteret 

2. Operationelle kompetencer: Personlige læringsmiljøer, computeren som arbejdsværktøj, 
teknologiens logikker, computeren som kognitiv partner 

3. Deltagelseskompetencer: Deltagelseskultur, fælles dømmekraft, dialogiske kompetencer, 
styrket samarbejde i klasseværelset, produktive fællesskaber i det offentlige og præ-
offentlige rum 

4. Produktive kompetencer: Nye formater og kompetencer, nye medier og kreativitet, 
kollaborative produktionsprocesser 

 
STAK-projektet sammensmelter DIGCOMPs og DIDaKs kompetenceområder og -dimensioner til 
fem bærende kompetencesøjler som projektet vil udvikle læringsmønstre for studerendes 
akademiske digital kompetencer på baggrund af: 
 

1. Studerendes akademiske digitale informationelle kompetencer: sammensmeltning af 
‘Information’ (DIGCOMP) og ‘Informationskompetencer’ (DIDaK) 

a. informationshåndtering, der beskriver udnyttelse af internettet til at løse 
akademiske problemstillinger og opgaver 

b. dømmekraft, der beskriver evnen til at analysere digital information og 

bedømme dets relevans, formål og troværdighed 

c. vurdering af egen akademisk viden og kunnen, der beskriver faldgruber ved 

informationssøgning og evnen til at navigere og holde sig orienteret 

2. Studerendes akademiske digitale faglige kompetencer: sammensmeltning af ‘Problem-
solving’ (DIGCOMP) og ‘Operationelle kompetencer’ (DIDaK) 

a. computeren som akademisk læringsmiljø, ressource og arbejdsværktøj 

b. intelligente værktøjer, som vi deler fagligt ansvar med i forbindelse med 

komplekse akademiske opgaver 

c. nettet som et sted, der kræver særlige akademisk adfærd ift. at løse faglige 

problemstillinger samt opdatere egne og andres digitale kompetencer 

3. Studerendes akademiske digitale deltagelsesmæssige kompetencer: sammensmeltning 
af ‘Communication’ (DIGCOMP) og ‘Deltagelseskompetencer’ (DIDaK) 

a. akademisk deltagelseskultur og samarbejde i digitale rum og miljøer 

b. akademisk samarbejde gennem brug af digitale værktøjer 

c. akademiske fællesskaber i det offentlige rum, netværk og globale fællesskaber 

4. Studerendes akademiske digitale produktive kompetencer: sammensmeltning af 
‘content creation’ (DIGCOMP) og ‘Produktive kompetencer’ (DIDaK) 

a. kollaborative digitale produktions- og forskningsprocesser 

b. skabelse af og bidrag til nye akademiske formater lige fra tekstbehandling til 

blogs, videoer og virtuelle miljøer 

c. kritisk refleksion og kreativitet i studerendes digitale produkter herunder 

brugsrettigheder, licenser og intellektuel ophavsret 

                                                      
6 DIDaK 2017 https://open-tdm.au.dk/blogs/didak/om-didak/ (lokaliseret 20181014) 

https://open-tdm.au.dk/blogs/didak/om-didak/
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5. Studerendes akademiske digitale sikkerhedsmæssige kompetencer: ‘Safety’ (DIGCOMP) 

a. GDPR, beskyttelse af personlige informationer og beskyttelse af digital identitet i 

studerendes data- og informationsbrug 

b. sikker og bæredygtig brug i studerendes akademiske digitale produkter 

c. digital etik, etiske digitale samarbejdsformer og digital dannelse i forhold til 

akademiske kommunikations-, produktions- og deltagelsesformer 

 
I STAK-projektet vil der blive udviklet læringsmønstre inden for alle fem kompetencesøjler 

således at studerendes akademiske digitale kompetencer udvikles i bredden. 

 

Digitale mønsterkategorier 
For at opnå et mangfoldigt og detaljeret kartotek af læringsmønstre inden for de fem 
kompetencesøjler vil udviklingen af læringsmønstre ske ud fra 10-15 identificerede centrale 
kategorier. De 10-15 kategorier er identificeret af projektkonsortiet til at omfatte såvel 
generiske/typiske kategorier inden for studerendes akademiske digitale kompetencer (fx 
‘informationssøgning- og håndtering’ eller ‘skrivekompetencer’) såvel som partikulære/nye 
kategorier (fx ‘big data’ eller ‘peer2peer’). Hver kategori (fx ‘big data’) indeholder således en 
gruppe mønstre, der tilsammen dækker de fem kompetencesøjler (fx læringsmønstre for ‘big 
data’) ift. studerendes akademiske digitale informationelle, faglige, deltagelsesmæssige, 
produktive og sikkerhedsmæssige kompetencer). Mønsterkategorierne identificeres og 
beskrives i projektkonsortiet gennem inddragelse af nyeste ekspertviden, eksisterende 
praksiserfaringer og opdukkende digitale potentialer og muligheder.  
 
Digitale linjeføringer 
Udviklingen af læringsmønstre inden for de identificerede kategorier således at kategorierne 
omfatter alle fem kompetencesøjler sker på en sådan måde, at der etableres såkaldte 
‘linjeføringer’ for studerendes akademiske digitale kompetencer. Det vil sige at hver kategori 
både vil indeholde læringsmønstre der dækker alle fem kompetencesøjler og læringsmønstre 
der potentielt bevæger den studerende fra nybegynder til ekspert inden for de etablerede 
kategorier. Formatet for digitale linjeføringer ift. de studerendes akademiske digitale 
kompetencer sker med inspiration fra det anerkendte UCL Connected Curriculum og dets 
rammeværk for etablering af ‘research through-lines’ (eller forskningslinjeføringer) for 
Connected Curriculum 7.  
 

                                                      
7 https://www.centerforengagedlearning.org/connected-curriculum-at-the-university-college-
of-london/ (lokaliseret 20181014) 

https://www.centerforengagedlearning.org/connected-curriculum-at-the-university-college-of-london/
https://www.centerforengagedlearning.org/connected-curriculum-at-the-university-college-of-london/
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Fig 1: UCL Connected Curriculum Programme Development Guide fra UCL Connected Curriculum: 
Enhancing programmes of study 
 
 
Dette rammeværk tilpasses STAK-projektet og dets kompetencesøjler og mønsterkategorier, 
således at der for hver mønsterkategori udvikles læringsmønstre inden for alle 
kompetencesøjler og -niveauer. Et eksempel på bredden og dybden af læringsmønstre for en 
sådan kategori er eksemplificeret nedenfor med kategorien ‘Akademiske digitale data-
kompetencer’ 
 
 
 

KATEGORI:    AKADEMISKE DIGITALE DATA  KOMPETENCER 
 

 Nybegynder Let øvet Øvet Ekspert 

SØJLE 1 
Studerendes digitale 
informationelle 
kompetencer 

udvikling af 
unikke 
læringsmønstre 
& -aktiviteter 

udvikling af 
unikke 
læringsmønstre 
& -aktiviteter 

udvikling af 
unikke 
læringsmønstre 
& -aktiviteter 

udvikling af 
unikke 
læringsmønstre 
& -aktiviteter 

SØJLE 2 
Studerendes digitale 
operationelle 
kompetencer 

udvikling af 
unikke 
læringsmønstre 
& -aktiviteter 

udvikling af 
unikke 
læringsmønstre 
& -aktiviteter 

udvikling af 
unikke 
læringsmønstre 
& -aktiviteter 

udvikling af 
unikke 
læringsmønstre 
& -aktiviteter 
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SØJLE 3 
Studerendes digitale 
deltagelsesmæssige 
kompetencer 

udvikling af 
unikke 
læringsmønstre 
& -aktiviteter 

udvikling af 
unikke 
læringsmønstre 
& -aktiviteter 

udvikling af 
unikke 
læringsmønstre 
& -aktiviteter 

udvikling af 
unikke 
læringsmønstre 
& -aktiviteter 

SØJLE 4 
Studerendes digitale 
produktive 
kompetencer 

udvikling af 
unikke 
læringsmønstre 
& -aktiviteter 

udvikling af 
unikke 
læringsmønstre 
& -aktiviteter 

udvikling af 
unikke 
læringsmønstre 
& -aktiviteter 

udvikling af 
unikke 
læringsmønstre 
& -aktiviteter 

SØJLE 5 
Studerendes digitale 
sikkerhedsrelaterede 
kompetencer 

udvikling af 
unikke 
læringsmønstre 
& -aktiviteter 

udvikling af 
unikke 
læringsmønstre 
& -aktiviteter 

udvikling af 
unikke 
læringsmønstre 
& -aktiviteter 

udvikling af 
unikke 
læringsmønstre 
& -aktiviteter 

 
Fig. 3: Eksempel på hvordan en mønsterkategori udfyldes med udviklede læringsmønstre på en 
sådan måde at alle kompetencesøjler dækkes og der skabes digitale linjeføringer 
 
 
Projektdimension C: Udviklingsarbejde i hybride design-kollaboratorier der sikrer 
tværinstitutionelt samarbejde, ejerskab og forankring 
 
Projektet vil søge at udvikle læringsmønstre for digitale informationskompetencer gennem et 
kontinuerligt samarbejde ‘på tværs af videregående uddannelsesinstitutioner’.  Det sker konkret 
gennem etableringen af såkaldte tværinstitutionelle ‘design-kollaboratoriummer’, hvor 
projektpartnerne arbejder sammen på tværs af konsortiet om én fælles opgave; udviklingen af 
læringsmønstre, kategorier og linjeføringer inden for de fem kompetencesøjler.  
 

“This design collaboratorium is a design approach that creates an open physical and 
organizational space where designers, engineers, users and usability professionals meet 
and work alongside each other. At the same time the design collaboratorium makes use 
of event-driven ways of working known from participatory design. [...]  
The design collaboratorium is a meeting ground for use and design, and a common 
ground for a number of competencies and voices to meet. As such the design 
collaboratorium constitutes an emerging community of practice as the design process 
unfolds. This within the contexts of design as well as use. The participants are 
responsible towards their peers and relevant contexts, and use these contexts to make 
their interpretations of artifacts of the design collaboratorium. Participants get to share 
interpretations through their participation in the unfolding course of the design 
collaboratorium.” 8 

 
STAK-projektet etablerer, med udgangspunkt i formatet for design-kollaboratorier, tre distinkte 
design-kollaboratorier der hver især hjælper til med at forløse projektets ambition på en måde 
så der sikres et solidt fundament både internt når projektkonsortiet mødes fysisk, eksternt ift. 

                                                      
8 Buur & Bødker, 2000, From Usability lab to ‘design collaboratorium’: refraiming usabity 
practice 
https://www.researchgate.net/publication/221441406_From_Usability_Lab_to_Design_Collabor
atorium_Reframing_Usability_Practice (lokaliseret 20181014) 

https://www.researchgate.net/publication/221441406_From_Usability_Lab_to_Design_Collaboratorium_Reframing_Usability_Practice
https://www.researchgate.net/publication/221441406_From_Usability_Lab_to_Design_Collaboratorium_Reframing_Usability_Practice


Side 9 

9 

inddragelse af og deltagelse fra de identificerede målgrupper (se pkt. 11) samt online mellem 
projektkonsortiets møder så samtale, samarbejde og samskabelse kan forløbe kontinuerligt:  
 

● Det interne design-kollaboratorium består af onsite projekt-workshops og -møder 
mellem deltagere fra projektgruppen samt evt. inviterede eksperter ift. workshoppens 
emne.  

● Det udvidede design-kollaboratorium består af onsite design-workshops hvor projektets 
deltagere arbejder sammen med en ekstern kreds af interessenter fra projektets 
målgrupper samt evt. eksperter ift. workshoppens emne.  

● Det online design-kollaboratorium består af online webinarer, møder og workshops hvor 
deltagere fra projektgruppen samt evt. eksperter ift. workshoppens emne samtaler, 
samarbejder og samskaber gennem brug af digitale værktøjer, metoder og formater. 

 
Gennem at veksle mellem interne, udvidede og online design-kollaboratorier konstrueres et 
hybridt udviklingsmiljø for samskabelse, der går på tværs af uddannelsesinstitutioner og deres 
fagligheder, online og on-site rum og samarbejdsformer, fysiske og digitale medier, materialer 
og værktøjer, interne og eksterne processer og deltagere, udviklere, undervisere og studerende. 
Etableringen af et sådant hyper-hybridt design-kollaboratorium sker for at sikre såvel dybde i 
samarbejdet internt i det tværinstitutionelle projektkonsortium som bredde i samarbejdet 
eksternt med stakeholders, interessenter og målgrupper, således at det udarbejdede materialer 
sikres mest mulig relevans, værdi og anvendelighed. 
 
 
Projektdimension D: Udviklingsarbejde gennem didaktiske double-diamond 
designprocesser (4D) 
 
Udviklingen af læringsmønstre i det hybride design-kollaboratorium sker gennem en såkaldt 

‘double-diamond’ designproces, der bringer projektet fra et udgangspunkt i form af et 

identificeret ‘PROBLEM’: Hvordan understøttes og udvikles de studerendes digitale 

informationskompetencer i et samarbejde på tværs af videregående uddannelsesinstitutioner 

sådan, at de er klædt på til en forsknings-, undervisnings- og arbejdsverden, der i stigende grad 

er digitaliseret og online?  - gennem en ‘DEFINITION’ af en mulig løsning: Kategorier af 

læringsmønstre for studerendes akademiske digitale kompetencer - og frem til en ‘SOLUTION’: 

En vidensdelingsplatform i form af en Open Educational Ressource, der indeholder kartoteker 

over udviklede læringsmønstre og -aktiviteter inden for de fem kompetencesøjler og 

struktureret ud fra digitale linjeføringer, der kan bringe den studerende fra nybegynder til 

ekspert.   

 

STAK-projektet er toårigt og forløber 2019-2020. 

 

Udviklingsarbejdet i projektkonsortiet er tilrettelagt på en sådan måde, at møder og workshops 

tilsammen udgør en firefaset intentionel designproces. De fire faser veksler mellem eksplorative 

og divergente processer, der åbner kollaboratoriet op for ny viden og en mangfoldighed af ideer 

og løsningsforslag og definerende og konvergente processer, der fokuserer kollaboratoriets 

arbejde så valg træffes og ideer og løsninger udvælges. En sådan firefaset double-diamond 

designproces findes afbildet nedenfor: 
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 DISCOVER (måned 1-6): I det interne design-kollaboratorium udføres desk research ift. 

studerendes akademiske digitale kompetencer og det afdækkes, hvorvidt og hvordan 

uddannelsesbibliotekerne matcher fremtidens behov for akademiske digitale 

kompetencer. På baggrund af dette arbejde identificeres og udformes de 10-15 

kategorier, der skal strukturere projektkonsortiets udviklingsarbejde. Dette arbejde sker 

i form af såvel fysisk on-site møde samt digitalt online møde og samarbejde. 

 DISCOVER (måned 1-6): I det udvidede design-kollaboratorium bringes de udvalgte 

mønsterkategorier i spil blandt stakeholders, interessenter, eksperter og praktikere der 

sammen kortlægger eksisterende praksis, erfaringer og konkrete aktiviteter omkring 

studerendes digitale akademiske kompetencer og dannelse inden for 

mønsterkategorierne og i relation til de fem kompetencesøjler. Resultatet af dette bliver 

en lang række ‘mønster-kandidater’ i form af konkrete eksempler, aktiviteter, værktøjer 

mm. Dette arbejde sker i form af fysisk on-site møde i det udvidede design-

kollaboratorium, som forsat videreudvikling og færdiggørelse af dette arbejde i det 

interne design-kollaboratorium gennem digitalt online møde og samarbejde. 

 DEFINE (måned 7-12): I det interne design-kollaboratorium udvælges og indplaceres de 

mønster-kandidater der skal udvikles til læringsmønstre inden for de forskellige 

kategorier, på tværs af de fem kompetencesøjler og som digitale linjeføringer. Dette 

arbejde sker i form af såvel fysisk on-site workshop samt digitalt online møde og 

samarbejde. 

 DEFINE (måned 7-12): I det udvidede design-kollaboratorium præsenteres de udvalgte 

mønster-kandidater der evalueres og diskuteres af deltagere fra den primære, 

sekundære og tertiære målgruppe (se uddybning pkt. 11). Læringsmønstre tilføjes, 

fjernes eller udskiftes på baggrund af dette evalueringsarbejde. Dette arbejde sker i form 

af fysisk on-site møde i det udvidede design-kollaboratorium som forsat videreudvikling 

og færdiggørelse af dette arbejde i det interne design-kollaboratorium gennem digitalt 

online møde og samarbejde. 
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 DEVELOP (måned 13-18): I det udvidede design-kollaboratorium udvikles de første 

udkast eller prototyper på læringsmønstrene inden for de forskellige kategorier. 

Formularen til at indfange og beskrive læringsmønstre testes og evalueres således at 

anvendelighed, forståelighed og udformning af læringsmønstre sikres.  Dette arbejde 

sker i form af fysisk on-site møde i det udvidede design-kollaboratorium som fortsat 

videreudvikling og færdiggørelse af dette arbejde i det interne design-kollaboratorium 

gennem digitalt online møde og samarbejde. 

 DEVELOP (måned 13-18): I det interne design-kollaboratorium videreføres arbejdet 

med prototyper og formular for læringsmønstre systematisk, således at der opbygges 

kartoteker over udviklede læringsmønstre indenfor de forskellige kategorier således at 

alle kompetencesøjler og linjeføringer dækkes. Læringsmønstrene revideres og 

kvalitetssikres af andre medlemmer af design-kollaboratoriet, således at en form for 

internt peer-review sikres. Dette arbejde sker i form af såvel fysisk on-site workshop 

samt digitalt online møde og samarbejde. 

 DELIVER (måned 19-24): I det udvidede design-kollaboratorium testes, valideres og 

kvalitetssikres udvalgte eksemplarer af de udviklede læringsmønstre gennem at afprøve 

dem i praksis sammen med studerende og undervisere, evaluere deres 

(gen)anvendelighed, relevans og virkning. Dette arbejde sker i form af fysisk onsite 

møde i det udvidede designkollaboratorium som forsat videreudvikling og færdiggørelse 

af dette arbejde i det interne designkollaboratorium gennem digitalt online møde og 

samarbejde. 

 DELIVER (måned 19-24): I det interne designkollaboratorium færdigudvikles kartoteker 

til en fysisk og digital læringsressource eller OER (Open Educational Ressource), der 

udvikles en åben vidensdelingsplatform, hvor kartoteker formidles og overbringes 

således at design-kollaboratoriets arbejde bliver tilgængeligt og anvendeligt for såvel 

primære, sekundære som tertiære målgrupper samt andre interessenter og potentielle 

brugere. Platform og læringsmønstre vil være tilgængelig mindst tre år efter projektets 

afslutning. Dette arbejde sker i form af såvel fysisk on-site workshop samt digitalt online 

møde og samarbejde. 

 
Projektdimension E: Vidensdeling i form af Open Educational Ressource der sikrer 
søgbarhed, udbredelse og bæredygtighed 
 
Resultatet af det hybride design-kollaboratoriums arbejde med at udvikle kartoteker 
indeholdende kategorier af læringsmønstre for de studerendes akademiske digitale dannelse 
gennem en double-diamond designproces er således en platform til videndeling indeholdende 
en Open Educational Resource (OER). Platform og OER udvikles med henblik på at sikre 
søgbarhed, udbredelse og bæredygtighed af projektets resultater. Søgbarhed indebærer at 
læringsmønstrene er frit tilgængelige og kan søges frem på nettet, således at udefrakommende 
der ikke nødvendigvis kender til projektet har mulighed for at finde frem til det. Udbredelse 
betyder at læringsmønstre kan deles via links og at platformen er designet med øje for 
anvendelighed, forståelighed og relevans således at målgrupper og andre interessenter finder 
det relevant at afprøve og implementere læringsmønstrene i deres uddannelsesinstitutioner 
eller -biblioteker. Bæredygtighed indebærer at projektpartnerne forpligter sig på at sørge for at 
læringsmønstre og platform er tilgængelige tre år efter projektets afslutning sådan at 
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resultaterne af projektet har mulighed for at finde anvendelse og blive indoptaget af andre 
institutioner og biblioteker gennem kontinuerlig længerevarende praksis. 
 
Videndelingsplatformen vil være under Creative Commons licens og vil være åben og gratis for 
alle der måtte være interesserede. På platformen lægges alle projektets producerede materialer 
og læringsmønstre samt beskrivelse af, hvorledes læringsmønstrene anvendes i praksis. 
Videndelingsplatformen vil være konstrueret ovenpå WordPress og bygge videre på tidligere 
erfaringer med at udvikle Aarhus Universitets OERs 9  Designmæssigt vil præsentationen af 
læringsmønstre være inspireret af MediaLabAmsterdams design method toolkit10  
 
Helt konkret udmønter projektet sig i minimum 300 udviklede unikke læringsmønstre idet der: 
 

● udvikles læringsmønstre inden for alle 5 kompetencesøjler 
● udvikles læringsmønstre der bevæger sig inden for alle fire niveauer fra nybegynder til 

ekspert inden for de 5 kompetencesøjler 
● udvikles læringsmønstre der dækker alle ca. 15 identificerede og udvalgte kategorier af 

akademiske digitale kompetencer 
 
I alt vil der således blive udviklet minimum 5 kompetencesøjler x 4 niveauer x 15 kategorier = 
300 konkrete læringsmønstre for studerendes digitale akademiske kompetencer på de 
videregående uddannelser, som vil blive videreformidlet som en række kartoteker indeholdende 
læringsmønstre placeret på en åben videndelingsplatform. 
 
STAK-projektet ønsker således at udmønte overstående (A-E) inden for rammerne af et DEFF 
projekt. Dette skal ske som et tværinstitutionelt samarbejde i hybride design-kollaboratorier i 
projektkonsortiet der i de seneste år har udført en række succesfulde tværgående samarbejder 
som bl.a. har haft fokus på netop samskabelse og online læringsressourcer (DEFFelarning og 
DEFF Co-creation projekterne). 

 
5. Formulering af konkrete projektmål 

 
Projektet gennemfører projektdimensionerne A-E gennem opfyldelsen af en række konkrete 
projektmål 

 
5.1. Udvikle læringsmønstre og -aktiviteter på tværs af de 5 kompetencesøjler, inden for 
de identificerede kategorier og gennem digitale linjeføringer (Se projektdimension A + 
B): 
 

 Etablering af state of the art for det udvidede informationskompetencebegreb og dets 5 
kompetencesøjler på uddannelsesbibliotekerne gennem udformning af desk research 
report for dette 

 Identificering og beskrivelse af ca. 15 centrale og relevante kategorier for studerendes 
akademiske digitale kompetencer ift. uddannelsesbibliotekernes arbejde 

 Fremstilling af rammeværk for digitale linjeføringer der er relevant for 
uddannelsesbibliotekerne 

 Udvikling af digitale linjeføringer, der kan bevæge den studerende fra nybegynder til 
ekspert inden for de 5 kompetencesøjler og ca. 15 kategorier 

                                                      
9 http://tdm.au.dk/undervisning-og-kurser/open/ 
10 https://medialabamsterdam.com/toolkit/ 

http://tdm.au.dk/undervisning-og-kurser/open/
https://medialabamsterdam.com/toolkit/
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 Udvikling af skabelon for læringsmønstre, der er relevant for uddannelsesbibliotekerne 
 Udvikling af minimum 300 unikke læringsmønstre for understøttelse og udvikling af de 

studerendes akademiske digitale kompetence, der dækker såvel kompetencesøjler, 
kategorier som linjeføringer 

 
5.2 Kompetenceudvikling og etablering af ny samarbejdspraksis gennem formater for 
nye samarbejdsformer på tværs af uddannelsesbibliotekerne der udnytter potentialerne 
ved digitale projektformer og platforme (Se projektdimension C + E) 
 

 Etablering af format for fælles samskabende hybridt design-kollaboratorium, der kan 
samarbejde om udvikling af fælles projektleverancer både når det mødes fysisk on-site 
såvel som digitalt online 

 Etablering af formater for online møder og webinarer således at projektarbejdet 
optimeres ift. fysiske og digitale workshops, møder og samarbejdsformer 

 Kontinuerlig inddragelse af studerende, undervisere samt andre stakeholders og 
interessenter som co-designers i det udvidede design-kollabratorium så ejerskab og 
relevans ift. projektleverancer sikres 

 Udvikling af fælles åben creative commons materialer og platform for understøttelse og 
udvikling af de studerendes akademiske digitale kompetencer, der kan bringes i 
anvendelse på tværs af uddannelsesinstitutioner både internt i projektkonsortiet såvel 
som uden for projektkonsortiet 

 Udvikling af læringsmønstre i form af kartoteker indeholdende læringsmønstre for hver 
kategori, dækkende alle fem kompetencesøjler og bevægende sig i en digital linjeføring 
fra begynder til ekspert. I alt vil der blive udviklet mere end 300 konkrete og unikke 
læringsmønstre, der passer specifikt til uddannelsesbibliotekernes arbejde med at 
understøtte og udvikle de studerendes akademiske digitale kompetencer.  

 
5.3 Kompetenceudvikling og etablering af ny udviklingspraksis gennem double-diamond 
metoden der udnytter eksisterende viden inden for undervisningsudvikling og 
faseopdelte designprocesser (Se projektdimension D) 
 

 Sikring af nyeste viden inden for undervisningsudvikling og digitale kompetencer ift. 
læringsmønstre og OER platform gennem sikring af ekspertinddragelse og -medskabelse 
i såvel internt som udvidet design-kollaboratorium 

 Integrering af veletablerede formater for intentionelle udviklingsprocesser på 
uddannelsesbibliotekerne ift. design af læringsmønstre og OER platform gennem at 
gennemløbe faserne ’DISCOVER’, ’DEFINE’,’DEVELOP’ og ’DELIVER’ i anerkendte double 
diamond designproces 

 Didaktisering af designprocessens faser og delelementer gennem inddragelse og 
anvendelse af relevante didaktiske modeller og værktøjer for udvikling af 
undervisningsmaterialer ift. identificeret ’PROBLEM’, ’DEFINITION’ og ’LØSNING’ 

 
 

6. Redegørelse for, hvorledes målopfølgningen dokumenteres 
 
Projektet dokumenterer projektmålene 5.1-5.3 gennem udførslen af nedenstående punkter 
 
Dokumentation på baggrund af 5.1: 
 

 Udgivelse af state of the art desk research report der opsamler viden på området 
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 Udgivelse og anvendelse af skabelon for læringsmønstre og rammeværk for digitale 
linjeføringer 

 
Dokumentation på baggrund af 5.2: 
 

 Udgivelse omkring og implementering af model for oprettelse af hybride design-
kollaboratorier og samarbejdsformer 
 

 Udgivelse omkring og implementering af model for udvidede design-kollaboratorier med 
undervisere, studerende m.fl. som partnere 

 Udgivelse af OER platform indeholdende mindst 300 læringsmønstre der dokumenterer, 
opsamler og videndeler projektkonsortiets arbejde så det er direkte anvendeligt på 
tværs af uddannelsesbibliotekerne både internt og eksternt i projektkonsortiet 

 Udgivelse af målrettede kartoteker af læringsmønstre inden for de identificerede 
kategorier der gør det muligt at arbejde fokuseret med afgrænsede områder af 
studerendes akademiske digitale kompetencer både internt og eksternt i 
projektkonsortiet 

 Der udgives en rapport der opsamler og formidler resultaterne af projektkonsortiets 
arbejde. Rapporten vil redegøre for de forskellige kategorier og linjeføringer og 
derigennem anvise veje til hvordan man kan understøtte og udvikle de studerendes 
akademiske digitale kompetencer på uddannelsesbibliotekerne 

 
Dokumentation på baggrund af 5.3:  
 
 Der foreligger en model for hvordan double-diamond designprocesser kan bringes i 

anvendelse i didaktiske udviklingsaktiviteter på uddannelsesbibliotekerne. Modellen er 
afprøvet på tværs af projektkonsortiet og indeholder metoder og værktøjer for et sådant 
firefaset didaktisk designprocessuelt arbejde. Modellen er generisk og kan dermed 
bringes i anvendelse i lignende projekter og udviklingsarbejde i bibliotekernes praksis. 

 
 

7. Beskrivelse af hvordan projektet løser en problemstilling, der berører større dele af 
fag-, forsknings- og uddannelsessektoren? Hvordan har projektet haft en effekt på/for 
sektoren som helhed efter afslutning?  
 
Konsortiebibliotekerne indgår i projektet ud fra et ønske om at kunne understøtte aktuelle 
strategier for educational-it (EDU-it) i de respektive uddannelsesorganisationer. Strategier, 
som uddannelsesinstitutioner netop nu iværksætter særlige indsatser for at realisere. 
Arbejdet med nye virtuelle læringsformer, -teknologi og -platforme er ikke nyt, men fokus 
skærpes aktuelt, indsatsen intensiveres og flere steder ønsker man nu en optimering af de 
eksisterende virtuelle læringsplatforme. Denne skærpelse er et signal fra 
uddannelsesinstitutionernes side om, at man prioriterer sit beredskab til en både 
studieadministrativ, faglig, it-pædagogisk og -teknologisk styrkelse af studerende i en 
undervisnings- forsknings og arbejdsverden, der i stigende grad bliver digital, global og går 
online. Den prioritering betyder, at uddannelsesbiblioteker må følge dette tæt og fortsat 
styrke sine udbud og services på de nævnte udviklingsområder, så de til stadighed anses 
som en relevant og kvalificeret ressource og værdifuld samarbejdspartner ide respektive 
uddannelsesinstitutioner. 
 



Side 15 

15 

Dette projekt vil udvikle projektmedarbejdernes kompetencer og praksis (for uddybning se 
pkt. 4 samt 5 og 6) så de både under og efter projektperioden vil kunne understøtte den 
ovenfor beskrevne udvikling. Ligesom sektoren som helhed fremadrettet vil blive 
understøttet af den tidligere beskrevne Videndelingsplatform (OER) indeholdende mindst 
300 læringsmønstre der dokumenterer, opsamler og videndeler projektkonsortiets arbejde 
så det er direkte anvendeligt på tværs af uddannelsesbibliotekerne både internt og eksternt i 
projektkonsortiet. 
 

8. Beskrivelse af aftale med samarbejdspartnere og andre aktører  
 

Samarbejdet udfoldes i det brede projektkonsortium, som repræsenterer uddannelses- og 
forskningsbiblioteker på tværs af institutioner og uddannelser samt et miljø som forsker i 
undervisningsudvikling på de videregående uddannelser med EDU-IT, digitale kompetencer og 
hybride læringsrum i centrum: 
 

 Det Kgl. Bibliotek, Aarhus University Library (projektejer- og leder)  
 

 Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDIM), Arts, Aarhus Universitet 

● Det Kgl. Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek  

● Aalborg Universitetsbibliotek 

● Aalborg Sygehus – Medicinsk Bibliotek 

● VIA Biblioteker 

● KEA Bibliotek 

 
Der skal endvidere etableres et samarbejde til: 
 

● Miljøer som forsker i fremtidens uddannelse, undervisning og læring på de videregående 
uddannelser. Her er der taget kontakt til Center for Higher Education Futures11  
 

● Forskningsmiljøer med viden om informationskompetencer og digital dannelse. Her er 
der taget kontakt til lektor Trine Schreiber, Institut for Informationsstudier, Københavns 
Universitet 12  
 

● Studerende fra de videregående uddannelser, der har erfaring med og viden om 
tilegnelsen af digitale akademiske kompetencer og dannelse 
 

● Undervisere fra de videregående uddannelser, der har erfaring med og viden om 
understøttelse og udvikling af de studerendes digitale akademiske kompetencer og 
dannelse  
 

● It-teknologiske miljøer med specialiseret viden om design og etablering af digitale 
platforme for videndeling 

 
 
 
 

                                                      
11 http://edu.au.dk/forskning/chef/ (lokaliseret 20181015) 
12 https://informationsstudier.ku.dk/ (lokaliseret 20181015) 

http://edu.au.dk/forskning/chef/
http://edu.au.dk/forskning/chef/
https://informationsstudier.ku.dk/
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9. Redegørelse for kompetencer til at gennemføre projektet 
 
● Uddannelses- og forskningsbiblioteker på tværs af institutioner og uddannelser med 

kompetencer erhvervet i  DEFF projekterne DEFFelearning og DEFF Co-creation; nemlig 
viden om co-creation processer som middel til brugerinddragelse, om design af digitale 
læringsobjekter samt om anvendelse af digitale værktøjer og formater i forbindelse med 
skabelse af e-læringsprodukter. 
 

● Forskningsbaseret viden om undervisningsudvikling på de videregående uddannelser 
med EDU-IT, digitale kompetencer og hybride læringsrum i centrum  
 

● Forskningsbaseret viden om fremtidens uddannelse, undervisning og læring på de 
videregående uddannelser  
 

● Forskningsbaseret viden om informationskompetencer og digital dannelse  
 

● Studerende fra de videregående uddannelser, der har erfaring med og viden om 
tilegnelsen af digitale akademiske kompetencer og dannelse 
 

● Undervisere fra de videregående uddannelser, der har erfaring med og viden om 
understøttelse og udvikling af de studerendes digitale akademiske kompetencer og 
dannelse  
 

● It-teknologiske miljøer med know-how om design og etablering af digitale platforme for 
videndeling 

 
10. Har andre nationalt eller internationalt arbejdet med samme emne og i givet fald, 

hvad er sammenhængen med nærværende projekt?  
 
Læringsmønstre (Educational Design Patterns) er en international anerkendt og systematisk 
udviklingsmetode til at indfange erfaringer omkring ‘best practice’ fra erfarne undervisere 
og udviklere og dokumentere samt videreformidle disse som konkrete læringsmønstre og -
aktiviteter. Centralt herfor er, at systematiseringen og beskrivelsen af disse praksis-mønstre 
er på en sådan måde, at det er muligt for andre at forstå og genbruge dem.  
I dag har design patterns som metode udbredelse inden for bl.a. virksomheds- og 
organisationsudvikling, softwareudvikling, web design, e-læring og spiludvikling.  
 
Uanset metodens internationale anerkendelse og udbredelse så er læringsmønstre, eller 
educational design patterns, dog stadig så godt som ukendt territorium i en dansk 
udviklingskontekst, og projektet bidrager således også med at introducere og afprøve en 
forskningsbaseret udviklingsmetode til at facilitere indgange og dele undervisnings- og 
læringsaktiviteter mellem undervisere, fagligheder og institutioner på danske 
uddannelsesbiblioteker (for uddybning og reference se pkt. 4). 
 

11. Hvilken målgruppe vil få gavn af projektet, og er der evt. en sekundær målgruppe?  
 
Den primære målgruppe er studerende ved de videregående uddannelser, idet projektets 
fokus er på at bidrage med relevante og signifikante læringsmønstre for udvikling og 
understøttelse af digitale akademiske kompetencer.  
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Den sekundære målgruppe uddannelsesinstitutionerne og uddannelsesbibliotekerne, 
herunder biblioteksmedarbejdere og undervisere som varetager bibliotekernes og 
institutionernes undervisningsvirksomhed, samt de strategiske satsninger på educational-it 
på de videregående uddannelser som projektets leverancer understøtter og bidrager til. 
 
Den tertiære målgruppe er ungdomsuddannelserne, idet projektet bl.a. tager udgangspunkt i 
og videreudvikler, løfter og udvider de kompetencer, som de studerende bringer med sig ind 
på de videregående uddannelser, og en række af de udviklede læringsmønstre ville således 
også kunne inspirere og anvendes i ungdomsuddannelserne. 

 
12. Beskrivelse af kommunikationsplan: Hvordan skal resultaterne af projektet formidles 

og til hvem?  
 
Internt: 

 Løbende på digital samarbejdsplatform: Der etableres digital kommunikation, 
samarbejde og fællesskab på tværs af uddannelsesinstitutionerne gennem opsætning 
af fællesdrev og Google+ gruppe på den GDPR godkendte Google Suite for Education. 
Derudover anvendes GDPR godkendte Zoom som videokonferencesystem til 
afholdelse af virtuelle møder og online webinarer og workshops 

 Halvårlige netværksmøder mellem projektdeltagere og projektinteressenter (se pkt. 
14: Tidsplan og bilag 2: Projektorganisation) 

 
 
Eksternt: 

 DUN konference 2019 (workshop omkring udvikling af læringsmønstre for 
studerendes akademiske digitale dannelse) 

 DUN konference 2020 (panel bestående af projektets deltagere der præsenterer 
projektets resultater og leverancer) 

 Creating Knowledge 2020 (projektets deltagere præsenterer leverancer og 
resultater) 

 International Conference on Higher Education 2020 eller lignende international 
konference (projektets deltagere præsenterer leverancer og resultater) 

 DEFF årlige konferencer 2019/20 (projektets deltagere præsenterer fremdrift og 
resultater) 

 DFFU årsmøder 2019/20 (poster der giver indblik i projektet, dets formål og 
resultater) 

 
Artikler i flere af følgende tidsskrifter: 

 Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT) 
 Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education (NORIL) 
 Educational Technology in Higher Education (ETHE) 
 Innovative Higher Education 
 British Journal of Educational Technology (BJET) 

 
Sociale & digitale medier:  
Resultater, artikler, leverancer, aktiviteter mm deles i form af en fælles digital blog for 
projektet hvorudfra alle konsortiepartnernes deltagere kan videredele gennem deres 
netværk på sociale medier (Twitter, Facebook, LinkedIn), interne og eksterne digitale 
nyhedsbreve mm. 



Side 18 

18 

 
Videndelingsplatform (OER): 
Der designes og konstrueres en åben videndelingsplatform i form af en Open Educational 
Ressource hvorpå alle projektets producerede materialer og læringsmønstre er frit 
tilgængelige for alle der måtte have interesse. Videndelingsplatformen vil være konstrueret 
ovenpå WordPress og bygge videre på erfaringer med at udvikle Aarhus Universitets OERs13 
Designmæssigt vil præsentationen af læringsmønstre være inspireret af 
MediaLabAmsterdams design method toolkit 14  
 

13. Har projektet en blivende effekt? Hvordan sikres projektets leverancer i en driftsfase?  
 
Udvikling fra projektet omsættes i en driftsfase gennem kompetencer og praksis erhvervet af 
projektmedarbejderne. Ligesom projektets leverancer i en driftsfase vil blive understøttet af 
den tidligere beskrevne Videndelingsplatform (OER) indeholdende mindst 300 
læringsmønstre der dokumenterer, opsamler og videndeler projektkonsortiets arbejde så 
det er direkte anvendeligt på tværs af uddannelsesbibliotekerne både internt og eksternt i 
projektkonsortiet (for uddybning se pkt. 4 samt 5 og 6). 
 

14. Tidsplan 
 

STAK-projektet er toårigt og forløber 2019-2020. 

 

Udviklingsarbejdet i projektkonsortiet er tilrettelagt på en sådan måde, at møder og 

workshops tilsammen udgør en firefaset intentionel designproces. De fire faser veksler 

mellem eksplorative og divergente processer der åbner kollaboratoriet op for ny viden og en 

mangfoldighed af ideer og løsningsforslag og definerende og konvergente processer, der 

fokuserer kollaboratoriets arbejde så valg træffes og ideer og løsninger udvælges. En sådan 

firefaset double-diamond designproces findes afbildet nedenfor: 

 

 
 

                                                      
13 http://tdm.au.dk/undervisning-og-kurser/open/ 
14 https://medialabamsterdam.com/toolkit/ 

http://tdm.au.dk/undervisning-og-kurser/open/
https://medialabamsterdam.com/toolkit/
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 2019 
 

 DISCOVER (januar-juni 2019): I det interne design-kollaboratorium udføres desk 

research ift. studerendes akademiske digitale kompetencer og det afdækkes hvorvidt og 

hvordan uddannelsesbibliotekerne matcher fremtidens behov for akademiske digitale 

kompetencer. På baggrund af dette arbejde identificeres og udformes de 10-15 

kategorier der skal strukturere projektkonsortiets udviklingsarbejde. Dette arbejde sker 

i form af såvel fysisk on-site møde samt digitalt online møde og samarbejde 

 DISCOVER (januar-juni 2019): I det udvidede design-kollaboratorium bringes de 

udvalgte mønsterkategorier i spil blandt stakeholders, interessenter, eksperter og 

praktikere der sammen kortlægger eksisterende praksis, erfaringer og konkrete 

aktiviteter omkring studerendes digitale akademiske kompetencer og dannelse inden for 

mønsterkategorierne og i relation til de fem kompetencesøjler. Resultatet af dette bliver 

en lang række ‘mønster-kandidater’ i form af konkrete eksempler, aktiviteter, værktøjer 

mm. Dette arbejde sker i form af fysisk on-site møde i det udvidede design-

kollaboratorium som forsat videreudvikling og færdiggørelse af dette arbejde i det 

interne design-kollaboratorium gennem digitalt online møde og samarbejde 

 

 DEFINE (juli-december 2019): I det interne design-kollaboratorium udvælges og 

indplaceres de mønster-kandidater der skal udvikles til læringsmønstre indenfor de 

forskellige kategorier, på tværs af de fem kompetencesøjler og som digitale linjeføringer. 

Dette arbejde sker i form af såvel fysisk on-site workshop samt digitalt online møde og 

samarbejde. 

 DEFINE (juli-december 2019): I det udvidede design-kollaboratorium præsenteres de 

udvalgte mønster-kandidater der evalueres og diskuteres af deltagere fra den primære, 

sekundære og tertiære målgruppe. Læringsmønstre tilføjes, fjernes eller udskiftes på 

baggrund af dette evalueringsarbejde. Dette arbejde sker i form af fysisk on-site møde i 

det udvidede design-kollaboratorium som forsat videreudvikling og færdiggørelse af 

dette arbejde i det interne design-kollaboratorium gennem digitalt online møde og 

samarbejde 

 

2020 

 

 DEVELOP (januar-juni 2020): I det udvidede design-kollaboratorium udvikles de første 

udkast eller prototyper på læringsmønstrene inden for de forskellige kategorier. 

Formularen til at indfange og beskrive læringsmønstre testes og evalueres således at 

anvendelighed, forståelighed og udformning af læringsmønstre sikres.  Dette arbejde 

sker i form af fysisk on-site møde i det udvidede design-kollaboratorium som forsat 

videreudvikling og færdiggørelse af dette arbejde i det interne design-kollaboratorium 

gennem digitalt online møde og samarbejde 

 DEVELOP (januar-juni 2020): I det interne design-kollaboratorium videreføres 

arbejdet med prototyper og formular for læringsmønstre systematisk således at der 

opbygges kartoteker over udviklede læringsmønstre indenfor de forskellige kategorier 

således at alle kompetencesøjler og linjeføringer dækkes. Læringsmønstrene revideres 
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og kvalitetssikres af andre medlemmer af design-kollaboratoriet således at en form for 

internt peer-review sikres. Dette arbejde sker i form af såvel fysisk on-site workshop 

samt digitalt online møde og samarbejde. 

 

 DELIVER (juli-december 2020): I det udvidede design-kollaboratorium testes, 

valideres og kvalitetssikres udvalgte eksemplarer af de udviklede læringsmønstre 

gennem at afprøve dem i praksis sammen med studerende og undervisere, evaluere 

deres (gen)anvendelighed, relevans og virkning. Dette arbejde sker i form af fysisk on-

site møde i det udvidede design-kollaboratorium som forsat videreudvikling og 

færdiggørelse af dette arbejde i det interne design-kollaboratorium gennem digitalt 

online møde og samarbejde. 

 DELIVER (juli-december 2020): I det interne design-kollaboratorium færdigudvikles 

kartoteker til en fysisk og digital læringsressource eller OER (Open Educational 

Ressource), der udvikles en åben vidensdelingsplatform hvor kartoteker formidles og 

overbringes således at design-kollaboratoriets arbejde bliver tilgængeligt og anvendeligt 

for såvel primære, sekundære som tertiære målgrupper samt andre interessenter og 

potentielle brugere. Platform og læringsmønstre vil være tilgængelig mindst tre år efter 

projektets afslutning. Dette arbejde sker i form af såvel fysisk on-site workshop samt 

digitalt online møde og samarbejde. 
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Bilag 2: 
Studerendes akademiske digitale kompetencer på videregående uddannelser (STAK): 
Projektorganisation 
 

A. Styregruppe:  
Styregruppen sikrer rette fremdrift i projektet, at projektet efterlever de i 
projektansøgningen opstillede mål og målopfyldelser, samt at de opstillede budgetter 
overholdes. Styregruppen skal godkende projektets halvårsrapporter og afsluttende 
projektrapport til DEFF. Styregruppen sammensættes af mindst fem 
ledelsesrepræsentanter fra projektkonsortiet. Formand for styregruppen er Hanne 
Munch Kristiansen, Det Kgl. Bibliotek, AU Library 

B. Projektleder: Karen Harbo, Det Kgl. Bibliotek, AU Library  
er projektleder og sekretær for styregruppen samt kontaktpunkt til DEFF. Projektleder 
skal desuden sikre den løbende kontakt til projektgruppen samt at kommunikation og 
videndeling flyder på tværs af disse – og til projektets øvrige målgrupper. Projektleder 
koordinerer den eksterne kommunikation om projektet. Ligesom projektleder 
koordinerer den tværgående aktivitet og kontakten til konsulentbistand. 
Konsulentbistand finansieret af projektets konsulentmidler er forbeholdt aktiviteter, der 
arrangeres på tværs af projektets områder – til gavn for hele projektkonsortiet.   

C. Faglig partner: Rikke Toft Nørgaard, CUDIM  
er projektets faglige partner, som sikrer at projektets arbejde bygger på 
forskningsbaseret viden, dels om undervisningsudvikling på de videregående 
uddannelser med EDU-IT, digitale kompetencer og hybride læringsrum i centrum, dels 
om fremtidens uddannelse, undervisning og læring på de videregående uddannelser. 
Projektets faglige partner står, i et samarbejde med projektleder, for faglig 
tilrettelæggelse af rækken af projektmøder (designkollaboratorier). 

D. Projektgruppen 
er de lokale projektansvarlige, som udpeges af de respektive partnerbiblioteker  

E. Projektets netværk  
er projektets aktører og målgrupper (se ansøgning pkt. 11) som her gives mulighed for 
at mødes i samarbejde på tværs (det udvidede design-kollaboratorium, også beskrevet i 
ansøgning pkt. 14). Det er en erfaring fra DEFFelearning samt DEFF Co-creation, at en 
løbende vidensudveksling imellem disse parter kan give gensidig professionel 
inspiration, udfordre projektet fagligt, samt bane vejen for projektets ambition om, at 
dets udviklingsresultater ved udgangen af projektet kan omsættes til fremadrettet drift 
(bæredygtighed) i projektkonsortiets institutioner. 

 

 


