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Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer 
– i det aktuelle medielandskab

Af Tine Wirenfeldt Jensen & Charlotte Albrechtsen, AU. 
 
Workshop  
Ved at understøtte opbygningen af studerendes studiekompetencer kan man på én gang arbejde målrettet 
med at sikre kvalitet i uddannelserne, øge studieglæden, modarbejde frafald og støtte talentudviklingen. 
Digitale læringsressourcer har et stort potentiale i forhold til denne indsats.  

Et eksempel på en sådan ressource er Studiemetroen (http://studiemetro.au.dk). Den blev skabt i 2002 for 
at understøtte opbygningen af studerendes studiekompetencer, og den er målrettet studerende på Arts, 
AU (Fibiger & Jensen, 2004). I dag linkes der til Studiemetroen fra mange danske og internationale 
uddannelsesinstitutioner. Sitet har ca. 4700 besøgende pr. måned, hvor af mere end en tredjedel bliver på 
sitet i 7,5 minutter og får vist 5 sider. 

Det digitale medielandskab har imidlertid forandret sig radikalt siden 2002. Fremkomsten af web 2.0 og de 
sociale medier har sat individet, slutbrugeren i centrum gennem brugerinddragelse og integration af 
tjenester på tværs af medieplatforme (fx web og mobil), hvilket unge i høj grad benytter sig af (Kobbernagel 
et al. 2011). Samtidig skaber det aktuelle medielandskab nye muligheder for læring med vægt på det 
allestedsnærværende, deltagende og skabende (MacArthur Foundation 2011). 

Hvordan kan digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer tilpasse sig de 
studerendes varierede mediebrug og deres forventninger til brugerinddragelse og tværmedial integration? 
Vel at mærke på en måde, der drager fordele af de unikke potentialer for læring, de digitale medier 
tilbyder?   

Som svar på ovenstående er forskellige tiltag sat i værks for at gøre Studiemetroens indhold tilgængeligt for 
de studerende på en måde, der er i overensstemmelse med deres mediebrug: platformsoverskridende, 
deltagende og delbart. I workshoppen præsenterer vi følgende konkrete tiltag:  

 En Facebookside til internationale studerende (integration med Study Metro) 

 Korte videoer indlejret i Studiemetroen via Vimeo.com 

 Fysisk undervisningsmateriale gjort tilgængeligt i en saml-selv-version på Studiemetroen. 

Desuden inviteres workshoppens deltagere til at bidrage til at afsøge potentialet i en mobilapplikation til 
specialestuderende, der sigter på at understøtte dem i specialeskrivningsprocessen. 
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