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Biblioteksstyrelsen 
DEF-sekretariatet 
Nyhavn 31 E 
1051 København K 
 
 
Til Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek 
 
Ansøgning om tilskud til udviklingsprojekt 
 
1. Ansøger: Aalborg Universitetsbibliotek. 
Følgegruppe Handelshøjskolens Bibliotek i Århus, 
Roskilde UniversitetsBibliotek og Det kongelige Bibliotek 
 
2. Titel : SWIM (Streaming Webbased Information Modules) 
 
3. Projektets vision  
Projektets vision er at udvikle et webbaseret multimedieprogram, som understøtter 
udvikling af studerendes informationskompetencer. Programmet består af et 
kontekstrelevant, interaktivt læringsprogram inddelt i overskuelige moduler og 
integreret i forskellige webmiljøer, der er relevante for biblioteksbrugere og 
undervisningsmiljøer.  
 
4. Projektets formål 
Projektets formål er at understøtte studerendes tilegnelse af informationskompetencer 
generelt og specifikt i forbindelse med brug af (DEF-støttede) webbaserede 
informationsressourcer. Projektet vil udvikle et letanvendeligt læringsprogram, hvis 
moduler kan placeres i umiddelbar tilknytning til relevante informationsressourcer, 
således at brugerne kan få en just-in-time vejledning vedrørende anvendelse af en 
specifik informationsressource. Endvidere er det et formål at forankre og nyttiggøre 
de informationsressourcer og faciliteter, som forskningsbibliotekerne stiller rådighed, 
i uddannelsesinstitutioners læringsmiljøer. 
 
Baggrund 
Brugen af universitetsbibliotekerne er både blevet lettere og sværere for studerende. 
Bibliotekets tilbud gives primært via internettet, men forudsætningen for den mest 
udbyttegivende anvendelse forudsætter et vist kendskab til informationsstruktur og 
søgemåde. Dette forsøges videregivet til de nye studerende via 
biblioteksintroduktioner eksempelvis bestående af rundvisninger og introduktion til 
bibliotekets egen katalog.  Biblioteksintroduktionerne, som de fungerer i dag, er dog 
ikke uproblematiske. Væsentligst er, at introduktionerne er af generel orienterende 
karakter og uden sammenhæng med konkrete faglige problemstillinger. Da mange 
studerende orienterer sig imod en specifik faglig problemstilling fremfor imod en 
biblioteksfaglig færdighed, giver dette ikke mening. Samtidig kræver 
biblioteksintroduktionerne mange ressourcer, som kunne anvendes bedre i andre typer 
brugerhjælp, for eksempel bistand ved projekt- og specialeforløb senere i studiet. 
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For at forbedre de studerendes muligheder har AUB gennem MILE projektet udviklet 
en innovativ model for et multimedieprogram bestående af et undervisningsforløb 
fordelt på diverse moduler, som kan bruges uafhængigt af hinanden. Modulerne er 
heterogene og er opbygget med henblik på at afprøve forskellige undervisnings-
former, såsom animerede demonstrationer, diverse typer af øvelser, narrative og 
interaktive filmsekvenser, dvs. situationer, hvor programmet reagerer forskelligt på 
brugerens valg, og der skabes en interaktion med brugeren, samt at afprøve forskellige 
virkemidler i multimedier eksempelvis musik og speaks.  
 
MILE tager højde for forskellige brugeres læringsstile og –tempi, og er designet til at 
blive brugt som just-in-time selvinstruktionsprogram, som brugeren kan fordybe sig i, 
når han har tid. Dette er væsentligt idet programmet er designet til at tage direkte 
udgangspunkt i den enkelte studerendes behov. 
 
Programmet er et multimedieprogram. Fordelen ved dette er, at multimedieformen 
appellerer til en ung målgruppe (studerende) idet den understøtter læring via 
interaktion. Forundersøgelser til MILE viste, at interaktionsformen appellerer særligt 
til målgruppen. 
 
Produktudvikling 
SWIM vil tage udgangspunkt i MILE projektet og udvikle et undervisningsprogram, 
som i endnu højere grad  integrerer opbygning af den studerendes 
informationskompetencer i dennes informationssøgningsproces. Modulerne, der er 
udviklet i MILE projektet skal videreudvikles og struktureres i kortere enheder. 
Desuden skal modulernes formsprog gentænkes, så modulerne derved bliver mere 
homogene. Modulerne kan herefter placeres kontekstuelt relevant i forbindelse med 
informationsressourcer, som er tilgængelige på forskningsbibliotekernes hjemmesider.  
 
SWIM projektets moduler skal baseres på streaming-server teknologi som muliggør, 
at brugeren får direkte, hurtig adgang til videosekvenser og andre 
multimedieelementer i produktet, via internettet. Tilgængeligheden via nettet giver 
brugeren fordelen af decentral adgang samtidig med, at det åbner mulighed for 
interaktivitet og en direkte tilknytning til relevante informationsressourcer. 
Da den individuelle brugers aktive engagement er en kritisk faktor for 
kompetenceopbygningsprocessen vil projektet udvikle et sammenhængende 
formsprog for programmet. Derfor skal form og indhold, såvel som det narrative 
forløb i produktet, videreudvikles for at engagere brugeren optimalt i det 
kompetenceudviklende forløb, således at brugeren kan vælge forskellige moduler og 
derved sammensætte et læringsforløb, der er relevant for netop hans behov. 
 
Blandt MILEs mest effektive midler var videooptagelser med en professionel 
skuespillers medvirken. Derfor satser SWIM projektet kraftigt på videreudvikling af 
denne formidlingsform. Desuden skal det narrative forløb bag videosekvenser 
kvalificeres og professionaliseres således, at indholdet, såvel som formen, er optimal. 
Udviklingen af produktet medfører køb af ekstern konsulentbistand til 
multimedieudvikling såvel som videreudvikling af de multimediekompetencer på 
Aalborg Universitetsbibliotek, som blev opgraderet i MILE projektet. 
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Projektorganisering 
Projektet vil foregå som et samarbejde mellem AUB (projektansvar og udvikling), 
HBÅ, KB og RuB (brugertestmiljøer) Projektorganiseringen kan beskrives på 
følgende måde: AUB laver forundersøgelser, produkt- og metodeudvikler og samler 
erfaringer fra brugertestmiljøer til videreudvikling. Endvidere organiserer AUB 
samarbejdet i projektperioden, således at projektpartnerne har indsigt i/kan 
kommentere relevant materiale dvs. mails, referater, arbejdspapirer. Herudover 
arrangerer AUB to projektseminarer for de involverede partnere og en konference 
som afslutning på projektet.  
 
Det er centralt for projektet løbende at inddrage studerende i udviklingsprocessen som 
deltagere i brugertest. I udviklingsfasen foretager AUB brugertest med studerende fra 
Aalborg Universitet. Erfaringerne fra disse test indgår som input til udvikling af 
modulerne. Herefter implementeres produktet/modulerne i alle projektpartnermiljøer. 
Modulerne evalueres ved inddragelse af studerende hos de enkelte projektpartnere 
gennem brugertest udviklet af AUB. Brugertestene evalueres samlet af AUB og 
inkorporeres i videreudviklingen af produktet i projektets anden fase. 
I udviklingen af produktet fokuseres på modulernes funktionalitet, det 
informationsfaglige og det læringsteoretiske aspekt, herunder hvilke virkemidler, 
pædagogiske strategier og kommunikationsformer, der fremmer integration af 
informationssøgningsprocesser i læreprocesserne og hvorfor? 
 
5. Følgegruppe  
SWIM Projektets følgegruppe er: 
• HBÅ 
• KB 
• RuB 
 
6. Netværk 
Projektet vil øge synliggørelse og eksponering samt fremme vidensudveksling  og 
samspil med andre projekter ved at etablere tilknytning til forskellige centre og 
institutioner i og udenfor Aalborg Universitet. Tilknytningens karakter vil afhænge af 
den enkelte netværkspartners særegenhed men vil primært bestå af sparring og 
erfaringsudveksling i forbindelse med specifikke problemstillinger tilknyttet 
nedenstående temaer. Netværkssamarbejdet planlægges struktureret i temaer, hvorfor 
der både kan trækkes på den enkelte netværkspartner og på den synergiske effekt, der 
ligger i at præsentere flere af parterne i samme tematiske klynge for en 
problemstilling på samme tid og uddrage viden og erfaringer fra den faglige 
diskussion. Diskussioner netværksinstitutionerne imellem kan organiseres fysisk såvel 
som virtuelt. Netværket planlægges temaopdelt således: 
 
Læring og problembaseret pædagogik 
E-learning Lab Nordjylland  
Learning Lab Aarhus 
Learning Lab Denmark 
Videnscenter for læreprocesser, Aalborg Universitet 
Virtuelle Læringsmiljøer og Læringsformer, ViLL, Aalborg Universitet 
Institut for kommunikation, Aalborg Universitet 
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Læring og IT 
E-learning Lab Nordjylland 
Learning Lab Aarhus 
Learning Lab Denmark 
Videnscenter for læreprocesser, Aalborg Universitet 
Virtuelle Læringsmiljøer og Læringsformer, ViLL, Aalborg Universitet 
VRcenter Nord, Aalborg Universitet 
IT-Indsatsen, Aalborg Universitet 
 
Teknologi 
IT-Indsatsen, Aalborg Universitet 
Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet 
VR-center Nord, Aalborg Universitet 
 
7. Målgruppe 
Produktet skal være anvendeligt for en bred kreds af studerende på videregående 
uddannelser, herunder fjernstuderende. Indirekte er målgruppen læringsmiljøerne på 
universiteterne i forbindelse med kursusplanlægning og andre aktiviteter, som 
fremmer integration af informationsressourcer i læringsprocessen. Endvidere består 
målgruppen af mange forskellige brugere i adskillige webmiljøer, f.eks. det virtuelle 
universitet (DVUNI) og særligt i DEF-bibliotekers regi.  
 
8. Forventede resultater 
• Webbaseret tutorial, der lagres og distribueres på streaming server på Aalborg 

Universitet, vil være tilgængelig på 4 forskningsbibliotekers hjemmesider. Dele af 
denne tutorial vil være tilgængelig efter projektets første fase, og udbygges under 
anden fase. Den vil være tilgængelig for linkning og anvendelse fra andre 
bibliotekers webmiljøer. 

• Integration af kompetenceopbyggende værktøj i informationsressourcer på web.  
• Input til evaluering af værktøj på basis af brugertest.  
• Bedre udnyttelse af DEF-støttede licenspakker hos studerende. 
• Bedre projekter og dygtigere kandidater med flere informationskompetencer. 
 
9. Formidling af resultaterne 
Projektet vil som afslutning afholde en konference for relevante netværk og 
læringsmiljøer (IT-enheder, folke- og forskningsbiblioteker samt 
undervisningsinstitutioner) for at eksponere projektet og for at fremme forankring af 
resultaterne i de relevante miljøer. 
 
10. Rettighedsaftaler. De udviklede produkter bliver shareware. 
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11. Projektplan  

 
Projektfase Opgave Tidsplan  dato for 

gennemført handling 
Fase 1  sept-maj 2001

Evaluering af prototype Forundersøgelser 
Teknologi 

ultimo aug 2001

Seminar med følgegruppe Projektinitiering 
Orientering til følgegruppe om 
projektets formål og indhold 

aug 2001

Udvikling Udvikling af produktet - på 
basis af forundersøgelse og 
løbende brugertests.  
 

mar 2002

Seminar med følgegruppe Orientering om 
udviklingskoncept,  integrering 
af moduler i hjemmesider og 
brugertestmodel 

ultimo mar 2002

Implementering og brugertest 1. Implementering og 
afvikling af brugertest  
Første programpakkedel på 
AUB, HBÅ, KB, RuB  

 

apr 2002

apr 2002
Fase 2  maj 2002- feb 2003
Videreudvikling og løbende 
brugertest 

Inkorporering af 
brugertestresultater fra første 
programpakkedel og løbende 
brugertestresultater i 
videreudvikling af produktet 

sep 2002

Seminar med følgegruppe Orientering om integrering af 
moduler i hjemmesider og 
brugertestmodel 

ultimo sep 2002

Implementering og brugertest Implementering af anden 
Programpakkedel og brugertest 
af udvalgte moduler på AUB, 
HBÅ, KB, RuB 

  okt 2002

Evaluering Evaluering af SWIM 
programmets moduler.  

okt-dec 2002

Afslutning Rapportering, offentliggørelse 
af resultaterne via konference 

feb 2003
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12. Budget  
 
Specifikation Egenfinansiering Ansøgte støttemidler 

 
Fase 1 
Projektfølgegruppe 10.000 30.000
Implementering, brugertest og 
evaluering (personressourcer) 

175.000 400.000

Multimedieudvikling, programmering, 
konsulenttimer (personressourcer) 

150.000 510.000

Multimedieudstyr (hardware, software) 200.000 200.000
Uddannelse, kurser 10.000 150.000
Fase 1 i alt 545.000 1.290.000
Fase 2 
Projektfølgegruppe 10.000 30.000
Implementering, brugertest og 
evalueringForeløbing evaluering af fase 
1 produkt 

20.000 100.000

Multimedieudvikling, programmering, 
konsulenttimer (personressourcer) 

150.000 370.000

Uddannelse, kurser 5.000
PR, arrangementer, publicering 15.000 10.000
Fase 2 i alt 200.000 510.000
I alt 745.000 1.800.000
 
 
 
 
 
 
13. Underskrift 
 
 
 
 
Niels-Henrik Gylstorff Aalborg, den 15.8.01 
Aalborg Universitetsbibliotek  
Projektansvarlig  
 
 
 
 
 


