
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-TIVITY SKABELON 
Nummer og placering i 
forløbet 

 

Titel  

Formål  

Overblik over opgaven  

Motiverende indspark Billeder, video tutorials, tekster, et par motive-
rende linjer - link til ressourcer her 

Individuelt bidrag Hvad, hvordan, hvor og hvornår – link til værktøj 

Dialogen begynder Hvad, hvordan, hvor og hvornår – link til værktøj 

E-moderator interventio-
ner 

 

Tidsforbrug og –frister  

Næste opgave  

Kontakt: Helle Brink, hb@aub.aau.dk eller Thomas Vibjerg Hansen, tvh@aub.aau.dk, Aalborg Universitetsbibliotek                                                                                                                                                 Udviklet og afprøvet i Moodle i samarbejde med Kommunikation og Digitale Medier, 1. og 2. sem., Aalborg Universitet 

SCONUL’s 7 SØJLER 
 

IDENTIFICERE (IDENTIFY) - At være i 

stand til at identificere et personligt 

behov for information 

 

VURDERE RÆKKEVIDDE (SCOPE)  - At 

kunne vurdere nuværende viden og 

identificere huller 

 

PLANLÆGGE (PLAN) - At kunne udar-

bejde strategier til at lokalisere infor-

mation og data 

 

INDSAMLE (GATHER)  - At kunne lokali-

sere og tilgå nødvendige informationer 

og data 

 

EVALUERE (EVALUATE)  - At kunne gen-

nemgå forskningsprocessen og sam-

menligne og vurdere information og 

data 

 

ORGANISERE (MANAGE) - At kunne or-

ganisere information professionelt og 

etisk 

 

FREMLÆGGE (PRESENT)  - At kunne an-

vende den opnåede viden, præsentere 

resultaterne af forskningen, syntetisere 

nye og gamle oplysninger og data til at 

skabe ny viden og formidle den på en 

række forskellige måder 

+ 

REFLEKTERE  – At kunne reflektere 

over, hvordan Informationskompe-

tence praktiseres = Dannes i helheden 

af øvelserne 

Efterår 2016 
”Oversættelse” af e-tivities til Learninglib-objekter og til 
Universitetsbibliotekets hjemmeside 
 

Efteråret 2014 
Afprøvning af e-elementer i Moodle kombineret med F2F-
undervisning integreret i et projektmetodisk kursusforløb 
 

Forår 2015 
Selvstændigt e-kursus i Moodle ”Informationssøgning 
med Universitetsbiblioteket” med 5 e-tivities. 
 

Forår 2016 
Opsamling, konceptudvikling og afrapportering 
 

Efterår 2015 
2 justerede e-tivities i Moodle kombineret med F2F-undervisning 
integreret i et projektmetodisk kursusforløb. 
 

5 e-tivities om informationssøgning - DEFFelearning - Delprojekt fra Aalborg Universitetsbibliotek  

 

 

Baseret på Gilly Salmon’s e-tivities koncept: http://www.gillysalmon.com/e-tivities.html 

UNDERVISERNE SOM MEDPRODUCENTER- KONCEPTET    
 

Dette koncept går ud på at biblioteket udvikler et tæt samarbejde med ud-

valgte undervisere om planlægningen af bibliotekets undervisning. Samarbej-

det indebærer at den eller de pågældende undervisere får medindflydelse på 

selve indholdet af bibliotekets undervisning, herunder f.eks. medbestemmelse 

på indholdet i det udviklede e-læringsobjekt. .. 

 

 
Fleksible koncepter for integration af det virtuelle bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer, 

udarbejdet af ekstern konsulent til projektet, Trine Schreiber, Det Informationsvidenskabelige 

Akademi, Det Humanistiske Fakultet, Københavns universitet 

 

E-TIVITIES I MOODLE 

http://www.gillysalmon.com/e-tivities.html

