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Slutafrapportering på DM Forum aktivitet
Aktivitet

Aktivitetens navn: Continued RDM eLearning
Modules – HowtoFAIR.dk

Aktivitetsperiode

Bevillingshaver

Navn på den aktivitetsansvarlige
Gitte Bruun Jensen

Samlet bevilling

Resume af
aktiviteten

Beskriv koncist:
●
●

●
●

Leverancer

Start-slutdatoer for aktiviteten
01.04.2019 – 30.06.2020
(efter evt. forhøjelse/reduktion)
875.000 kr

Hvad var aktivitetens formål: At give en dybdegående indføring i FAIR forskningsdata set ud fra
tre forskningsdiscipliner. Dette som en fortsættelse af de tre RDM moduler lanceret i 2019.
Hvordan aktiviteten forløb:
- April til juni ’19 undersøgte vi leverandører og afholdte workshops omkring indhold i tre nye
elæringsmoduler
- Juni til oktober skrev vi scripts og manuskripter samtidig med at vi arbejdede med
leverandøren om design og storyflow – aflevering af fuldt script start oktober ’19
- November ’19 aflevering af første draft af moduler fra leverandør. Kvalitet af modulerne er
ikke acceptable og vi aftaler med leverandøren at vi lukker ned for opgaven.
- 17. Jan 2020 genopstartes projektet med Daniella Deutz, SDUB som projektleder og fire
personer fra den tidligere aktivitetsgruppe. Leverancen ændres nu til et website om FAIR
forskningsdata belyst for tre forskningsdiscipliner. Ny leverandør vælges.
- Feb-maj: Script skrives om til nyt format og reviewes af den oprindelige projektgruppe.
- Maj-Juni: Leverandør laver design og funktionalitet – afleverer sitet 24. Juni 2020
- Juni: Al content indsættes i sitet af de fem forfattere – der laves promotion trailer og andre
promo-aktiviteter
- 25. juni: Sitet overføres til DeiC – bliver til http://howtoFAIR.dk der lanceres 3. Juli 2020
Hvem aftagere af leverancerne er: Ph.d. Studerende, forskere og alle der arbejder med RDM og
FAIR data
Hvad det værdiskabende i aktiviteten er: Formidling af FAIR data. En praktisk indføring med
cases og eksempler fra fagdisciplinerne: Health, SSH, Natur/teknisk videnskab.
- Genbrug og genkendelse af de tidligere moduler, samt fastholdelse af ideen om blended
learning for academia. Dette var et oplæg fra den oprindelige rapport DM Forum 2017.
Aktiviteten ønsker at skabe værdi ved at lave et værktøj, der på en engagerende og praktisk
anvendelig måde kan øge viden og bevidsthed om FAIR forskningsdata i Danmark.

Anfør leverancerne på listeform (med URL!) - hver af dem med en forklaring på af hvem og til hvad
produktet kan bruges.
http://howtoFAIR.dk: til brug for alle forskere og studerende i Danmark og internationalt
https://vimeo.com/431462828: Trailer der fortæller om sitet
https://doi.org/10.5281/zenodo.3712065: A copy of all website content, images and video transcripts to
aid research support staff in developing their own materials based on the website.

Evt. andet
output

Fortæl kort om evt. artikler, blogindlæg o.lign. formidling der er lavet om aktiviteten eller dens
leverancer/produkter - og andre “afledte effekter” af aktiviteten, fx nye samarbejder.
-

Samarbejde med Barend Mons og Susanna-Assuante Sansone om interview og review
Samarbejde med GOFAIR om promotion og brug af sitet:
https://twitter.com/GOFAIRofficial/status/1275414050399113219?s=20
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-

Læring

Deltagere

Lokal promovering på universiteter i DK – som efterfølger af
https://vidensportal.deic.dk/RDMElearn

Skriv om:
●

De mest interessante observationer eller konklusioner aktiviteten giver anledning til.
- Aktiviteten var som udgangspunkt meget ambitiøs og det var uhensigtsmæssigtt
ambitionsniveauet ikke blev ned-skaleret, da bevillingen blev halveret ift. det ansøgte.
- Der manglede erfaring med at arbejde med eksterne leverandører i DM Forum aktivitetsregi.

●

Hvad der var det mest nyttige ved aktiviteten. Slut-leverancen er langt bedre end vi turde håbe
på og den feedback vi har fået fra reviewers og GOFAIR er overvældene positiv.

●

Refleksioner over proces (det der er at lære af problemer/udfordringer).
- Blended learning på højt niveau, med så kompliceret stof og med mange interessenter koster
rigtig mange penge. Der kan ikke klippes hæle og tæer.

●

Hvordan indhøstet viden/erfaringer peger fremad, fx ift. nye DM Forum aktiviteters
indhold/proces, og evt. lokale/nationale/internationale initiativer og opmærksomhedspunkter.
Lignende projekter – ”tools for FAIR learning/ knowledge portals” skal fremover laves i
internationalt regi. Samarbejde med GOFAIR, FAIRsFAIR, EOSC working groups er vigtig.

Anfør de deltagende institutioner og personer.
Mareike Christina Harms Buss: Copenhagen Business School Library
Daniella Bayle Deutz: University Library of Southern Denmark
Katrine Flindt Holmstrand: DTU Library, Technical University of Denmark
Asger Væring Larsen: University Library of Southern Denmark
Evgenios Vlachos: University Library of Southern Denmark
Susanne P. A. den Boer: Information Security Unit, Research and Innovation, University of Copenhagen
Sanne Lund Clement: Department of Politics and Society, Aalborg University
Katrine Düring Davidsen: Aarhus University Library
Signe Gadegaard, DTU Library, Technical University of Denmark
Lea Sztuk Haahr, Rigsarkivet
Jitka Stilund Hansen, DTU Library, Technical University of Denmark
Karsten Kryger Hansen, Aalborg University Library
Kristian G. Kjelmann, CALDISS, The Faculty of Social Sciences, Aalborg University
Rikke Søndergaard Kristensen, Rigsarkivet
Uffe Smed, Royal Danish Library
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