16. årgang – Nr. 2 – december 2015

Virum Gymnasium opprioriterer
digital dannelse …..
Læs side 4

Målrettet service til forskere i UCL
….. Læs side 8

Biblioteksimpact - anvendelse af lagrede e-data
….. Læs side 16

Uddannelsesbibliotekaren udgives af faggruppen
Bibliotek & Uddannelse under Bibliotekarforbundet

Indhold

REDAKTION:

Synsfeltet
Deltag og påvirk! .........................................................................................................................side 3

UDDANNELSESBIBLIOTEKAREN udkommer to gange
om året, i juni og december.

Virum Gymnasium opprioriterer digital dannelse
Indretning af nyt Studiecenter med bibliotekar på fuldtid og skemalagte
undervisningsmoduler med titlen Informationssøgning er en bevidst prioritering
af udvikling af elevernes digitale kompetencer på Virum Gymnasium ..........................side 4

Birgit Brink Lund (ansv.),
Erhvervsakademiet Lillebælt, bilu@eal.dk

Bladet tilsendes gratis medlemmer af faggruppen.
Abonnement på UDDANNELSESBIBLIOTEKAREN i
øvrigt koster kr. 175,- og kan tegnes ved henvendelse til Jacob Mølgaard, jmoelgaard@gmail.com
Deadline for næste nummer af UDDANNELSESBIBLIOTEKAREN er 1. maj 2016.
Indlæg sendes til: Birgit B. Lund
EAL - Biblioteket, Nonnebakken 9, 5000 Odense C,
bilu@eal.dk

BESTYRELSEN FOR FAGGRUPPEN
BIBLIOTEK & UDDANNELSE
Birgit Brink Lund, redaktør og formand
Erhvervsakademiet Lillebælt
bilu@eal.dk
Susanne Dyna Knudsen, kontaktperson til BF
Midtsjællands Gymnasium
sk@msg-gym.dk
Lone Nørgaard Pedersen, kasserer
VIA - Thy Uddannelsescenter
lnp@via.dk
Mette G. Hansen, sekretær
Erhvervsakademi Aarhus
mha@eaaa.dk
Ina Vink Slott, medlemsregistrering
SOSU C
ina.slott@sosuc.dk
Anne-Marie Fiala Carlsen, suppleant
UC Lillebælt
afca@ucl.dk
Michael Pilgaard, webmaster
Århus Social og Sundhedsskole
mp@sosuaarhus.dk
Henvendelse vedrørende medlemskab af faggruppen
Bibliotek & Uddannelse:
Ina Vink Slott ina.slott@sosuc.dk
Eventuelt citat fra Uddannelsesbibliotekaren er
kun tilladt med tydelig kildehenvisning
Grafisk:
Tryk:
Oplag:
ISSN:

X-tension ApS, Sdr. Bjert
InPrint, Kolding
450
1600-4043

Forside:

Udsigt gennem VIA Campus Aarhus
med Jeppe Heins kunstværk
Fotograf: Niels Breuner, VIA Campus Aarhus C

2

Uddannelsesbibliotekaren - Nr. 2 - 2015

Mangfoldighed på Københavns Vestegn
Gymnasierne i Ishøj rummer hhx, htx og stx samt eud og beklædningshåndværkere.
Biblioteket er blandt meget andet også et fælles mødested på tværs af
uddannelsesretning og årgang ..................................................................................................side 5
Fra Google til grundighed
Det er titlen på den publikation, som BF har udgivet i forbindelse med
markedsførings- og rekrutteringskampagnen for bibliotekarer på
ungdomsuddannelserne ...............................................................................................................side 6
360° besøg på biblioteket
På Nærum Gymnasiums hjemmeside kan man tage en virtuel rundtur
på bibliotekets to etager .............................................................................................................side 7
Målrettet service til forskere i UCL
Anne-Marie Fiala Carlsen blev ansat til at opbygge en bibliotekarisk
Forskerservice på UCL. Her fortæller hun om det spændende arbejde med
mange udfordringer det første år .............................................................................................side 8
Refleksioner over et udviklingsprojekt
Birgitte Nordborg Rasmussen har deltaget i udviklingen af den digitale
læringsplatform UCL Learning, hvilket har været et både tidskrævende
og meget givende projekt ........................................................................................................ side 10
Brugernes ønsker præger nyt VIA Campus Bibliotek
I 2013 havde Uddannelsesbibliotekaren en artikel om, hvordan VIA afholdt
en workshop med studerende for at få ideer til indretning af biblioteket på
Campus Aarhus C. Nu er biblioteket åbnet - hvordan gik det? .................................... side 12
Campusbiblioteket - fra klasseværelser til centertorv
På UC Sjælland er flere mindre biblioteker fusioneret på Campus Roskilde.
Jens Kragh reflekterer over processen og resultatet ........................................................ side 13
Kan man holde Booktalk på en SOSU skole?
Ja, Mai Skadegaard Thorkenholdt deler ud af sine erfaringer og oplevelser ............. side 15
Biblioteksimpact - anvendelse af lagrede e-data
På RUB har man forsøgsvis indsamlet brugernes adfærdsmønstre både på
det fysiske bibliotek og på e-platforme. De store datamængder kan medvirke
til at biblioteket ændrer sine services i en mere brugertilpasset retning .................. side 16
Flipped Classroom - er video vejen til de studerendes opmærksomhed?
Ved at lade video indgå i de studerendes forberedelse bliver der frigjort tid til
aktiviteter i undervisningen. På EAAA har nogle undervisere afprøvet dette, og
de mener, at uddannelsesbibliotekaren kan være en nyttig samarbejdspartner ...... side 17
Tidsskriftindeksering i bibliotek.dk
Kan vi få indflydelse på, hvilke tidsskrifter, der indekseres? Ja, gennem vor
repræsentant i Rådgivende udvalg for artikler .................................................................. side 20

Synsfeltet
Deltag og påvirk!
Af Birgit Brink Lund, Erhvervsakademiet Lillebælt
Der sker så ufatteligt mange ting rundt omkring
os i disse måneder – projekter, der har direkte
eller indirekte indflydelse på vores arbejdsliv.
Kan vi få indflydelse på udviklingen af den
nationale biblioteksinfrastruktur med DanBib,
bibliotek.dk, netpunkt.dk, lånersamarbejdet,
National databrønd m.m.? Ja, det kan vi ved
at give vores mening tilkende, når vi støder på
brugerundersøgelser, høringer og ved deltagelse
i workshops og arbejdsgrupper.

Alliancer og samarbejder

I oktober blev der afholdt et møde om Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) for Forsknings-,
Fag- og Uddannelsesbiblioteker (FFU). DDB
har den administrative ledelse af den fælles
nationale biblioteksinfrastruktur, men fungerer
især som en overbygning på folkebibliotekerne,
hvilket ifølge Danske Fag-, Forsknings- og
Uddannelsesbiblioteker (DFFU) betyder ringere
indflydelse for sådan nogle som os (DFFU
Formandsberetning, 2015). DBCs nationale
databrønd bliver brugt af næsten alle folkebiblioteker via deres bibliotekssystem Cicero. Ideen
med en brøndløsning er at gøre det muligt for
lånerne at søge i flere kilder på tværs på én
gang: bibliotekskatalog, artikeldatabase, licensbelagte databaser m.m.
DBCs databrønd er en del af DanBib komplekset,
så FFU-bibliotekerne har været med til at
finansiere udviklingen. Databrønden består af
flere komponenter, og det er muligt at tilpasse
den til det enkelte biblioteks behov. Et bibliotek
bestemmer altså selv, hvilket delindhold, der skal
være med i deres lokale brønd - og her bliver
det også interessant for uddannelsesbiblioteker.
Professionshøjskolerne bruger databrønden i
deres sektorspecifikke løsning. Der skal nedsættes

en arbejdsgruppe med bibliotekarer fra uddannelsesbibliotekerne, som sammen med DBC bl.a.
skal drøfte, hvordan vi kommer med og får lavet
en brøndstruktur for os - hvad er vore ønsker til
indholdet i databrønden fx MitCFU og DEFFbaser?
Dette indebærer nogle tekniske løsninger, da
adgangen til brønden enten skal gå via bibliotek.
dk (benævnt bibliotek.dk+) eller den lokale
OPAC - og vi har forskellige bibliotekssystemer.
Samtidig kører udviklingen af bibliotek.dk og
DanBib efter en releaseplan, og for at FFUbibliotekerne kan få indflydelse, bliver der afholdt en workshop i november for at formulere
vore behov, fx hvordan kan fælleskatalogen
berige de lokale systemer, lånesamarbejdet
m.m.? Via GAEB er der fundet deltagere, som
repræsenterer forskellige bibliotekssystemer.

Opsøg indflydelse!

Der vil i nærmeste fremtid ske en grundlæggende opdatering af netpunkt.dk, som vil have
betydning for alle, der arbejder med fjernlån. Der
har været en brugerundersøgelse på Netpunkt
(svarede du?), og der er nedsat en arbejdsgruppe
med repræsentanter for alle bibliotekstyper.
Uddannelsesbiblioteker samarbejder i DEFFprojektet tidsskrift.dk. Mange af jer indgav for
længe siden ønsker til, hvilke danske tidsskrifter
I gerne vil have adgang til i fuldtekst. Projektet
er dog løbet ind i problemer i forhandlingerne
med Copydan om prisen; men der arbejdes på
sagen!

kollegie er resulteret i nedsættelse af en arbejdsgruppe, der har til formål at undersøge muligheden for anskaffelse af onlineressourcer i fællesskab. Gruppen består af biblioteksansatte og
IT-konsulenter fra fem erhvervsakademier.
Så der er masser af udviklingsprojekter, der også
er interessante for os! Vær opmærksom, hvis I
ser en brugerundersøgelse - rundsend den i jeres
netværk. Det lønner sig at blande sig, husk at
gøre det – du er ikke alene! n

Fra Google
til grundighed
– bibliotekarer
på ungdomsuddannelser
Gå-hjem-møde i
Akademikerhuset på
Frederiksberg
Mandag den 8. februar 2016
kl. 16.30 - 19.00
Tilmelding via kalenderen
på www.bf.dk

Som opfølgning på Synsfeltet om Erhvervsakademierne i UB 2015:1 kan vi oplyse, at en
henvendelse til Erhvervsakademiernes Rektor-
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Virum Gymnasium opprioriterer
digital dannelse
Af Anna Dahlquist Zickert, Virum Gymnasium

På Virum Gymnasium (VG) arbejder man på at opruste indsatsen for digital dannelse og undervisningen i informationssøgning. VG opretter som et af de første gymnasier i landet faget ’Informationssøgning’. Alle undervisningsmoduler planlægges med den nye fagtitel for at sende et signal om, at gymnasiet vægter undervisningen i digital
dannelse og informationssøgning højt. Desuden har man som del af en større omrokering af flere faciliteter bygget
et lækkert Studiecenter, der stod klar til brug omkring efterårsferien.
Aktivt rum

Studiecenteret skal være skolens foretrukne
arbejdssted for eleverne i frikvarterer, ved
gruppearbejde og eventuelle mellemmoduler.
VG har i mange år haft lektiecafé for eleverne
om eftermiddagen. Denne vil også fremover
blive placeret i studiecenteret. Jeg vil have
fast plads i studiecenteret og stå til rådighed
for alle elever og lærere. Jeg skal også stå for
informationssøgning for alle årgange og med
speciel hjælp ved de større opgaver. Gymnasiet
får med studiecenteret et aktivt rum, som kan
benyttes i en lang række af skolens centrale
aktiviteter.
Rektor Mette Kynemund siger om studiecenteret, at gymnasiet har brug for at få et centralt
arbejdsrum til eleverne. ”Vi har manglet et
studiecenter længe, og derfor har vi nytænkt og
nyindrettet vores gamle festsal og forhal, som
bliver multifunktionelle rum, som i hverdagen
rummer studiecenter, eksaminer og forestillinger,
men som også ved skolens mange festlige
arrangementer bliver et socialt samlingspunkt.
Studiecenteret vil fungere som rum for gruppearbejde, faglig fordybelse, individuel vejledning
o.lign. Vi forventer, at eleverne, især i deres
skriftlige opgaver, vil få et fagligt løft, når
arbejdet med informationssøgning og kilder
bliver opprioriteret for alle årgange, og vi glæder
os meget til at studiecenteret står klar i efteråret.”
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Progression i digital dannelse

Allerede fra skoleåret 2015 er indsatsen for at
arbejde med digital dannelse, informationssøgning og god skik og brug på internettet
oprustet. Jeg skemalægger alle undervisningsaktiviteter for at sikre, at eleverne får det
samme tilbud om undervisning med faglig
progression hen over gymnasieårene. Der er
mulighed for, at undervisningen tilrettelægges
i samarbejde med holdenes faglærere, så
undervisningen kan planlægges i relation til de
fag, emner eller større opgaver, eleverne arbejder
med på det pågældende tidspunkt.
For at give studiebibliotekaren en langt mere
synlig rolle både i forhold til elever og lærerkollegium har vi for første gang lavet et detaljeret årshjul, som anviser, hvornår og hvor undervisningen skal finde sted, ligesom modulernes
overordnede indhold er lagt frem. Der er desuden
mulighed for, at lærere direkte kan deltage i
tilrettelæggelsen, så undervisningen ligger på
det helt rigtige tidspunkt i forhold til klassernes
arbejde med de skriftlige opgaver.
Uddannelsesleder Pia Gars forklarer: ”Det er
vigtigt for gymnasiet, at eleverne modtager
kvalificeret undervisning i informationssøgning,
da de i de fleste fag og alle større skriftlige opgaver skal bruge kilder og skal kunne vurdere
dem kildekritisk. Derudover går rigtig mange
elever fra VG videre på universiteterne, hvor de
i høj grad skal bruge deres informationssøgningskompetencer i de videre studier. Desuden
er der jo en debat om digital dannelse i gang i
forbindelse med folkeskolen netop nu. Det er

gymnasiernes opgave at bygge oven på det,
eleverne kommer med. Digital dannelse handler
om at kunne begå sig socialt, etisk og kritisk i
den virtuelle virkelighed og ikke om, hvor dygtig
du er til at bruge forskellige søgeredskaber og
sociale platforme, som mange tror.”
Slutteligt er det vigtigt at understrege, at
gymnasiet ser fremad med denne profilering
af faget. Det bliver i stigende grad vigtigt for
eleverne af have digitale kompetencer. Der har
været en tro på, at unge mennesker er såkaldte
digitale indfødte, og at de derfor kan alt i
forvejen. Men sådan hænger det ikke sammen.
De skal lære, hvad det vil sige at have digitale
kompetencer. At kompetencerne omhandler
både digital dannelse OG digitale færdigheder.
Eleverne skal være meget mere bevidste om,
hvordan man begår sig og opfører sig digitalt,
ligesom konkrete digitale færdigheder er
en grundlæggende del af at være digitalt
kompetent.
Jeg har flere opgaver som uddannelsesbibliotekar på VG. Det er bl.a. ’vikariering’ ved kurser
og sygdom. Lærerne kan derved lave aftaler om
planlagte moduler, hvis de er ude af huset. De
planlagte faglige aktiviteter kan så afvikles i
studiecenteret i samarbejde mellem bibliotekaren og læreren. Holdet arbejder selvstændigt
med opgaver, som læreren har forberedt til
modulet, eller de kan modtage undervisning i
bestemte informationssøgningsopgaver, som
jeg underviser i. Målet er, at gymnasiets digitale
undervisning bevarer det høje niveau, og at alle
moduler udnyttes konstruktivt og positivt. n

Mangfoldighed på
Københavns Vestegn
Af Ellen Hagen Christiansen, CPH WEST - Gymnasierne i Ishøj

CPH WEST - Gymnasierne i Ishøj er beliggende centralt tæt på Ishøj Station,
Ishøj Centret og i gåafstand til stranden og museet ARKEN. Vi er to fuldtidsansatte bibliotekarer, Maria Klostermann Tapdrup og undertegnede. Biblioteket er indrettet således, at en af os er i orkanens øje midt i biblioteket,
mens den anden kan sidde lidt mere uforstyrret på vores lille kontor, som
ligger i forbindelse med biblioteket. Ikke at vi gør det særlig tit, men det er
rart at have muligheden for at kunne lukke døren.
Jeg er glad for det nye studiecenter
og gymnasiets profilering af faget.
Det er vigtigt at sætte undervisningen
ind i rammer, der giver plads og tid
til, at eleverne kan udvikle sig med
faget over deres år i gymnasiet.
Informationssøgning og digital
dannelse er ikke et facitfag, der læres
på et enkelt modul. Det er meget
vigtigt, at eleverne oplever det, de
laver som relevant og vigtigt. De
skal med det samme forstå, at det
hjælper dem til at løse deres
opgaver bedre. Derfor inddrages
lærerne gerne i planlægningen, fordi
informationssøgning bedst læres,
når det løser et konkret problem for
eleverne i en faglig sammenhæng.

Også elevrådsformand Rasmus Dela
ser frem til, at eleverne får meget bedre
mulighed for at arbejde i
grupper og for at fordybe sig:
”Det bliver fedt både i hverdagen,
men også til andre arrangementer, hvor
den nye forhal og studiecenter bliver et
rigtig godt sted at opholde sig i fritiden,
og lære i hverdagen”.

Biblioteket som skolens samlingspunkt

Siden sommeren 2009 har de tre gymnasieuddannelser hhx, htx og stx været under fælles
tag her i Ishøj. Det betyder, at vi for nuværende
er bibliotek for ca. 1200 gymnasieelever samt
deres lærere, som den primære målgruppe. I
samme hus har vi også 10. klasses elever, og i
bygningen ved siden af har vores eud elever til
huse samt beklædningshåndværkere som, i
parentes bemærket, har deres egen bogsamling
her på biblioteket. Udover den daglige biblioteksbetjening af alle grupper varetager vi også
bogkælderfunktionen for alle uddannelserne.
Biblioteket er placeret centralt på skolen. Vi har
en farveprinter/kopimaskine på selve biblioteket,
hvilket i sig selv er et trækplaster, samt 12
stationære pc’ere, som bliver flittigt brugt, da
vi stadig har elever, som ikke har deres egen
computer.
I lokalet ved siden af biblioteket har vi mulighed
for at afholde infokurser. Vi har en side på
skolens intranet, hvor vi har samlet relevante
databaser, gode hjemmesider, samt de vejledninger vi udarbejder i forbindelse med vores
infokurser, desuden har eleverne selvfølgelig
mulighed for at søge i skolens biblioteksbase.
Biblioteket bliver ofte brugt som værested om
eftermiddagen primært af vores stx elever. Vi
kører ’den åbne dørs princip’, der giver eleverne
mulighed for at blive siddende og arbejde på
biblioteket, også efter vi er gået hjem.

Biblioteket er – sammen med kantinen - det
fælles samlingspunkt, hvor eleverne på tværs af
uddannelse og årgang mødes.

Studenterhuer i alle farver

Vores bibliotek er - på godt og ondt - et fusionsbibliotek præget af, at tre bibliotekssamlinger,
tre bogkældre, og tre reoltyper er slået sammen.
Foråret 2014 arvede vi nogle reoler, så vi nu har
et ensartet look. Det var en stor dag!!
Vi forsøger efter bedste evne at indkøbe bøger
og have databaseadgange, der dækker elevernes
forespørgsler, men må naturligt nok også indimellem sende eleverne videre til deres lokale
folkebiblioteker eller bibliotek.dk, idet vi ikke er
en del af fjernlånsordningen. En beslutning vi
løbende tager op til revision, men indtil videre4
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har vi fravalgt ordningen. Vi render ofte i kælderen og henter skolebogseksemplarer – især når
eleverne skriver de store opgaver. Vi har en stor
bestand af skolebøger og benytter dem på kryds
og tværs. F.eks. kan vores htx elever på studieretningen kommunikation og design ofte hente
informationer fra hhx bøgerne fra afsætning og
markedskommunikation.

Ingen døde perioder

Det at have de tre gymnasier samlet giver en
masse sjove faglige udfordringer og spørgsmål
af varierende karakter. De såkaldte døde perioder
kender vi ikke rigtig til, idet den ene store opgaveaflevering praktisk talt afløser den anden.
I skrivende stund er hhx eleverne på 3. år i gang
med DIO, 3.års eleverne på stx og htx er så småt
i gang med srp. 2.års eleverne på stx og hhx er
og har været i gang med studieretningsopgaven
(mini-srp). Emnerne er mange og forskellige:
globalisering, romerriget, ægyptisk matematik,
alzheimer, hispanics, telefonens historie, soda-

vandsbranchens udvikling i Spanien, mikrobiologi m.m.
De tre gymnasieretninger holder til på forskelige
etager i huset og deler som sådan ikke lokaler,
bortset fra de, der benyttes til de naturvidenskabelige fag. Eleverne har mulighed for at
vælge fag på tværs af uddannelserne f.eks.
filosofi.

Mangfoldigheden blomstrer

De tre gymnasieretninger er meget forskellige,
hvilket meget naturligt også afspejler sig i
lærer- og elevsammensætningen, som langt
hen ad vejen lever op til forventningerne
om prototypen på en lærer/gymnasieelev på
henholdsvis hhx, htx og stx.
Vi underviser på alle tre uddannelser, men
kan ikke rigtig genbruge vores præsentationer,
da eleverne arbejder meget forskelligt og
benytter vidt forskellige kilder. Ikke to arbejdsdage er ens på biblioteket, hvilket både er en
udfordrende, berigende og inspirerende
drivkraft. n

Når eleverne i et danskprojekt udgiver en avis, hvori der er en
artikel med overskriften ’Skolebiblioteket – skolens hjerte’ og i
selve artiklen skriver ”Biblioteket er en central del af udviklingen
på CPH WEST i Ishøj. Det gælder både udviklingen af sociale
kompetencer af eleverne, samt elevernes faglige udvikling.”
Det kan da ikke andet end fremme arbejdsglæden og incitamentet
til at gøre en forskel for vores elever her i Ishøj!
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FRA GOOGLE
TIL GRUNDIGHED
Af Ulla Thorborg, Specialkonsulent i BF
Som tidligere omtalt har BFs hovedbestyrelse
bevilliget penge til en markedsførings- og rekrutteringskampagne, for at sikre bibliotekarisk arbejdsplads på ungdomsuddannelserne. Arbejdet
skal skabe synlighed om uddannelsesbibliotekarernes kompetencer og vigtige bidrag til at løfte de
unges informationskompetencer og studievaner.
Som led i denne kampagne har BF udgivet publikationen Fra Google til grundighed, som er blevet
udsendt til de af vores medlemmer, som er ansat
på en ungdomsuddannelse. Her fortæller både
bibliotekarer og rektorer på danske ungdomsuddannelser om effekten af at prioritere bibliotekarerne som en del af medarbejderstaben. Der
sættes også fokus på bibliotekarernes mange
kompetencer og brede faglige profil. Kampagnen
skal over for relevante interessenter vise fordelene
ved at gøre bibliotekarer til en integreret del af
studiemiljøet på ungdomsuddannelserne, og den
er sendt til alle rektorer på de danske ungdomsuddannelser.
Som led i kampagnen arrangerer BF et Gå-hjemmøde i Akademikerhuset på Frederiksberg den
8. februar 2016 med fokus på uddannelsesbibliotekaren. Her kan du høre bibliotekar Lonnie Tenja
Andersen, Egedal Gymnasium, bibliotekar Stine
Ranklev Nisesen, Niels Brock, og Bodil Veileborg,
UCC, fortælle om deres arbejde med at understøtte elevernes læring og undervisernes arbejde.
Fra Google til grundighed kan downloades fra
www.bf.dk/uddannelsesbib n

360° besøg på biblioteket
Fra Nærum Gymnasiums hjemmeside kan
man døgnet rundt komme på besøg på
skolens bibliotek. Det var kommunikationschef og webmaster, Mads Stenbæk, som i
2012 tog initiativ til, at de smukke
lokaler på i alt 400m2 fordelt på to etager
blev gennemfotograferet og omdannet
til en virtuel rundtur ved hjælp af samme
teknologi, som anvendes til Street View i
Google Maps. På det tidspunkt var biblioteket netop blevet nyindrettet.
Af Lone Foss Brink, Nærum Gymnasium

Processen

Nyindretningen blev sat i værk af skolens
daværende rektor, Preben Bruun. Han stillede
biblioteksudvalget den opgave, at det skulle
formulere en vision for fremtidens brug af
bibliotekets lokaler og materialer. Arbejdet
skulle tage afsæt i en status for den hidtidige
brug, og det skulle forankres i skolens øvrige
strategiarbejde.
Biblioteksudvalget, bestående af undertegnede
og lærerne Rikke Sterum og Ike Houmann, tog
den spændende udfordring op og gik i gang.
Efter en række møder, en brainstorming, en
spørgeskemaundersøgelse blandt skolens
elever, en større dataindsamling samt en hel
del hjemmearbejde kunne vi i starten af 2012
præsentere rektor for en statusrapport og en
beskrivelse af vores vision inklusiv et detaljeret
indretningsforslag.
Efter præsentationen fik vi grønt lys til at
realisere langt de fleste af vores idéer, og i
tæt samarbejde med skolens servicechef, Ole
Heiselberg, blev vores vision til virkelighed
over en periode på et halvt år.
Brainstorming under en vandretur i biblioteket
samt spørgeskemaundersøgelsen gav vigtige
input til indretningsforslaget. Vi fik afdækket
elevernes ønsker, og vi fandt ud af, at deres
bevæggrunde for at opholde sig i biblioteket
pegede i forskellige og til tider modsatrettede
retninger. På den ene side ønskede de ro til at
studere. På den anden side skulle biblioteket

være et sted til gruppearbejde eller hygge. Derfor blev resultatet, at biblioteket nu er opdelt
i tre afgrænsede zoner med hver sit tilladte
støjniveau. Hver zone har fået et navn, som er
sigende for, hvilke aktiviteter der foregår i zonen.

Loungen

Den første zone, man kommer ind i, er loungen.
Den er indrettet med sofaer og kulørte puffer
samt højborde og barstole. Her finder man bibliotekets håndbogssamling samt en reol med
aviser og tidsskrifter. Indretningen indbyder til
den mere afslappede studiestil og kortere besøg,
hvor snak og diskussioner af og til foregår i
højeste gear. I overgangen mellem loungen og
den næste zone står bibliotekets isenkram i
form af 4 pc’er, en kopimaskine og en printer.

Værkstedet

I værkstedet finder det mere målrettede og
fokuserede gruppearbejde sted, og en del af
rummet kan hurtigt og nemt indrettes til noget,
der ligner et traditionelt klasselokale med plads
til 24-28 elever. Her er mange arbejdsborde
og mobile tavler samt en vogn med diverse
materialer såsom papir, karton, sakse, tape,
lim m.v. Bibliotekets samling af faglitteratur,
som udgør ca. 75% af bogbestanden, og min
arbejdsplads er placeret her. Desuden er det
her, at selvbetjent udlån og aflevering af
materialer foregår.

Lønkammeret

Bibliotekets øverste etage er indrettet til, at
eleverne arbejder individuelt og i fred og ro, og
derfor har zonen fået navnet lønkammer, som

netop betyder ”privat værelse eller sted
hvor man kan være alene og uforstyrret”. Her
står samlingen af den danske og udenlandske
skønlitteratur, faglitteraturens gruppe 81
og 89, de kunstneriske fags litteratur samt
biografierne.

Resultatet

Nyindretningen gav biblioteket et kæmpe løft.
Fra et opholdssted med en meget statisk og
tung indretning er det forvandlet til et meget
levende og fleksibelt biblioteks- og læringsmiljø, som hver dag summer af liv, og hvor indretning og inventar sender klare signaler til
eleverne om adfærd og brug. Eleverne er superglade for at komme her, for stedet understøtter
på fornem vis de forskellige behov, de møder
op med, enten som individ, gruppe eller klasse.
En enkelt udfordring står dog tilbage, og det er
at få det generelle støjniveau ned. De mange
glaspartier kan ikke absorbere lyd, og på trods
af, at nyindretningen også indbefattede opsætning af støjabsorberende mobile vægge, har
det ikke fuldstændig kunnet eliminere problemet. Derfor må eleverne jævnligt finde sig i
at blive bedt om at ’skrue ned’, selv om de
overholder spillereglerne for ophold i zonerne.
Dette hindrer dog ikke, at jeg hver dag er glad
og taknemmelig for at kunne udøve mit bibliotekariske virke i så smukke og velfungerende
omgivelser.
Tag på rundtur via
http://nagym.dk/studier/bibliotek/. n
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Målrettet service til forskere i UCL
Med oprettelsen af en Forskerserviceenhed fik både Området for Forskning og Udvikling og andre forskere i University
College Lillebælt (UCL) mulighed for formaliseret hjælp og betjening.
Af Anne-Marie Fiala Carlsen, UCL Biblioteket

Nye forskningsmidler

I 2013-2015 afsatte regeringen 320 mio. kr. om
året til udviklings- og evidensbasering af uddannelserne på professionshøjskoler og erhvervsakademier samt forskning i professionsfagene.
Hvor ansatte i UCL før blev betjent i de biblioteksafdelinger, der var knyttet til det uddannelsessted, de var ansat, blev der nu oprettet en
helt ny afdeling, Forskning og Udvikling, hvortil
ansatte fra uddannelserne blev overflyttet.
Samtidig kom der også nye folk udefra. Afdelingen fik fysisk placering sammen med CFU og
havde dermed ikke adgang til en biblioteksafdeling.

indenfor informationssøgning og videnhåndtering - og så selvfølgelig også hjælpe med at
formidle de e-ressourcer, som UCL allerede havde
investeret i. Profilen hos den nye Forskerservicebibliotekar skulle derfor være en faglig dygtig
bibliotekar og en stærk formidler med organisationstalent – fremfor årelang erfaring fra et
stort universitetsbibliotek.

Ny enhed

I UCL Biblioteket gik bibliotekschef Tove Schmidt
Rødgaard i tænkeboks. Betjening af denne nye
brugergruppe med forventeligt større og mere
specialiserede behov var ikke en opgave, der
umiddelbart kunne integreres i den almindelige
bibliotekshverdag. Der var ikke et tydeligt billede
af forskernes reelle behov og kompetencer, men
Tove havde en fornemmelse af, at svaret i hvert
fald ikke udelukkende var ”flere licenser”.

Forskerservice blev oprettet 1.9.2014 som et
samarbejde mellem Forskning og Udvikling
(F&U) og UCL Biblioteket, både praktisk og
økonomisk - d.v.s. at Forskerservice refererer til
F&U halvdelen af tiden. Forskerservice blev fra
starten placeret på to forskellige matrikler, dels
et kontor hos F&U, Lucernemarken, og dels en
kontorplads på en af UCL Bibliotekets afdelinger
i Odense. Eftersom det var helt nyt, at forskere
tilknyttet F&U fik en dedikeret bibliotekar til
deres arbejde, blev det vigtigt med den fysiske
synlighed for at skabe en tættere formaliseret
kontakt mellem forskerne og undertegnede som
ny bibliotekar.

For at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag
for, hvordan UCL Biblioteket bedst muligt kunne
servicere UCL’s forsknings- og udviklingsmedarbejdere, blev der udarbejdet en behovsrapport.
Med udgangspunkt i hvilke tanker de andre
UC’er havde på daværende tidspunkt, var en af
anbefalingerne i rapporten, et ”forslag om nedsættelse af et tværgående team til håndtering
af forsker- og projektstøtte i UCL.” UCLs bibliotekschef valgte at gå en anden vej med en
dedikeret enhed, Forskerservice, og ansatte én
bibliotekar til udelukkende at tage sig af forskerne i UCL. Denne medarbejder skulle have fokus
på opbygningen af forskernes kompetencer

Selvom der var taget stilling til rigtig mange ting
omkring stillingen og Forskerserviceenheden,
især omkring hvilke arbejdsopgaver Forskerservice
skulle håndtere, så blev de første måneder brugt
på at få styr på en række praktiske ting. Forskere,
der tidligere havde været tilknyttet grunduddannelserne, var vant til at bruge bibliotekerne her,
nye forskere udefra havde ingen tilhørsforhold
til et lokalt UCL bibliotek, og de, der ikke før
havde brugt biblioteket, var ikke oprettet i
systemet. Kørselsordningen internt i UCL blev
optimeret, så bestilte materialer kunne nå hurtigere frem til Lucernemarken. Og bare det at
skabe sig et overblik over, hvem Forskerservice
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skulle betjene, og hvem der fortsat hørte til ude
på uddannelserne, tog flere måneder.

Nye brugere

Den fysiske placering på Lucernemarken gav
god mulighed for at møde forskere og ansatte
i F&U. Lucernemarken er et lille hyggeligt
miljø, hvor frokosten spises sammen, og det
gav hurtigt kontakt til de medarbejdere, der
dagligt arbejder her. Men som så ofte i sådanne
afdelinger købes ansatte ind og sidder måske
helt andre steder til dagligt. Der ud over er
HistorieLab (Nationalt Videncenter for Historieog Kulturarvsformidling), som også er en del
af F&U, placeret i Jelling. Ph.d.’erne er fordelt
på alle lokationer i UCL, og andre forskere i
grunduddannelserne har været næsten umulige
at finde. Ud over at gøre meget ud af synlighed
og tilgængelighed på de fysiske kontorpladser,
så måtte der andre midler i brug for at nå ud til
brugerne.
De første tre-fire måneder tog jeg rundt til de
forskellige afdelinger af UCL. Jeg besøgte alle
bibliotekerne og mødte også ansatte og ledere
ude på grunduddannelserne. Jeg deltog og
deltager fortsat i afdelingsmøder i F&U, F&U’s
interne seminar, F&U’s årlige interne konference
samt i ph.d.-akademiet. Alle steder hvor det
kunne tænkes, at jeg kunne skabe kontakt til
mine nye brugere.
Forskerservice etablerede sin egen lille del af
UCL Bibliotekets hjemmeside. Her kan man finde
information, som er målrettet forskere. Især
information om publicering kan være interessant
for mange forskere, for hvem det at publicere
stadig er nyt. Et andet måske lidt gammeldags
tiltag var at etablere et koncist nyhedsbrev, der

Hvilken forskel har
Forskerservice gjort
for dig?
Forskerservice har kvalificeret min
litteratursøgning, både i forhold til
mit kendskab til forskellige databaser
samt min søgestrategi. Derudover bliver
jeg løbende opdateret med både interne
og eksterne nyheder indenfor litteratursøgning, referencehåndtering samt
datasikkerhed.
Stina Meyer Larsen,
Ergoterapeut og ph.d. studerende

Synlighed: Når skiltet er ude, er bibliotekaren inde. Fotograf: Anne-Marie Fiala Carlsen

gør opmærksom på små og store ting, som kan
have relevans, når man forsker. Det kan være
interessante hjemmesider, nye vejledninger eller
praktiske oplysninger, der gør hverdagen lettere.
Nyhedsbrevet fylder aldrig mere end en side og
skal give læseren et hurtigt overblik over, om der
er noget, han/hun kan få glæde af.

Nye tiltag

Ikke så snart jeg var startet, væltede det ind med
forskellige opgaver især fra F&U. Dette understøttede, at der var et reelt behov for dedikeret
betjening af forskerne. Jeg får bl.a. forespørgsler
på alt fra tekniske løsninger i RefWorks, litteratursøgninger både før og under projekter, udarbejdelse af søgestrategier, gentagelse af
søgninger fra anden forskning, opbygning af

reviews, over hjælp til publicering og udarbejdelse af særlige output styles til brug ved bogudgivelser. Ikke en dag er ens, og ingen opgaver
ligner hinanden.
Da rapporten “Forsker- og projektstøtte ved UCL”
blev udarbejdet, var et af de gennemgående
ønsker 1-til-1 undervisning, da flere af de
interviewede forskere mente, de ikke ville prioritere at deltage på standardiserede kurser. Jeg
har da også gennem det første år givet masser
af individuel vejledning. Undervejs har jeg forsøgt at samle op på, hvilke mere generelle huller
forskerne har indenfor informationskompetence.
Det har resulteret i en række kurser, der er
specielt udviklede til F&U’s forskere. Kurser
i Videnskabelig InformationsKompetence, i

daglig tale KVIK, startede i august i år, og
foreløbig er der planlagt kurser frem til januar
2016. Kurserne tilrettelægges ud fra, hvornår
flest forskere kan deltage, og afholdes på de
lokationer, hvor forskerne oftest befinder sig.
I foråret 2015 indledte Forskerservice et samarbejde med Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter om udvikling og afholdelse af et
kursus i ”Søgning og kritisk vurdering af forskningsbaseret litteratur” til undervisere på
ergoterapeutuddannelsen. Kurset er et to ugers
fuldtidsstudie, svarende til 3 ETCS, på master/
kandidatniveau. Kurset fik rigtig fin evaluering
og udbydes nu til de andre grunduddannelsers
undervisere.4
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Tilgængelighed: Chat, mail, ring eller kig forbi
Fotograf: Lisbeth Michelsen

Nye tider på vej…

Forskerservice har på sit første år fået skabt
grobund for en service, der kan tage højde for
de behov og kompetencer, forskerne i UCL har.
Synligheden, især i forhold til F&U, er lykkedes.
Kommende fokuspunkter ligger på gruppen
af ph.d.-studerende samt de forskere i grunduddannelserne, der endnu ikke benytter, eller
måske ikke kender, UCL Bibliotekets tilbud.
Til august samles størstedelen af UCL’s aktiviteter i Odense på Niels Bohrs Allé i Campus
Odense. Sammenlægning betyder, at de fem
biblioteker i Odense samt Forskerservice bliver
til ét. I dag er UCL Bibliotekets organisationsstruktur præget af de geografiske placeringer

biblioteket har. I 2016 organiseres vi ud fra fem
hovedområder fælles for personalet uanset om
man arbejder på Fyn eller i Jylland. Et af de fem
områder er Forskning, som jeg bliver teamkoordinator for. Hertil knyttes kollegaer, der allerede
beskæftiger sig med dele af Forskerservice. Jeg

ser det nye område som både det perfekte tidspunkt og den perfekte måde at udvide Forskerservice på, for min ambition har hele tiden
været, at Forskerservices opgaver meget gerne
skulle overstige, hvad én person kan klare. n

Læs mere her:

Forskerservice website: https://bib.ucl.dk/da/side/forskerservice
Kurser i Videnskabelig InformationsKompetence: http://issuu.com/forskerservice/docs/kvik/
Wollbrecht, Tina [2014]: Forsker- og projektstøtte ved UCL: En behovsanalyse.
University College Lillebælt, Bibliotek. Hentet oktober 2015. Tilgængelig på:
https://bib.ucl.dk/sites/default/files/forsker-_og_projektstoette.pdf

Refleksioner over et udviklingsprojekt
Af Birgitte Nordborg Rasmussen, UCL Biblioteket i Jelling & Vejle

I 2013 blev jeg involveret i
udvikling af UCL Learning, der
er en digital læringsplatform om
studiekompetencer. Biblioteket
blev tænkt ind i dette projekt
på gr. af det faglige indhold
(informationskompetence), og
fordi biblioteket er tilknyttet den
organisatoriske enhed, som er
ansvarlig for projektet.

er at give de studerende en mulighed for at kvalificere deres studieforløb ved at træne og reflektere over deres studiekompetencer. UCL Learning
udspringer af et ønske i ledelsen om at understøtte implementeringen af studieaktivitetsmodellen med henblik på at udvikle forskellige
’self-paced’ læringsaktiviteter. Studieaktivitetsmodellen viser, hvilke studieaktiviteter, læringsog arbejdsformer, der er tilknyttet en professionsuddannelse, og præciserer, hvem der deltager
i og initierer undervisningen. UCL Learning er
således tænkt som en læringsaktivitet , hvor de
studerende selv initierer aktiviteterne.

Hvad er UCL Learning?

Udviklingen af UCL Learning blev startet med
projektledelse fra Læringsteknologisk Enhed
og Tværgående Uddannelsesudvikling. Projektdeltagerne bestod af undervisere, studievejledere
og én bibliotekar fra UCL, som bidrog med det

I 2015 lancerede University College Lillebælt
(UCL) læringsplatformen UCL Learning, hvor de
studerende kan finde informationer, øvelser og
cases om almene studiekompetencer. Formålet
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faglige indhold til de enkelte studiekompetencer.
Projektlederen og jeg var de eneste gennemgående deltagere i projektet.

Bibliotekariske kompetencer i spil

UCL Learning er bygget op omkring en række
studiekompetencer. I formidlingen af hver af
kompetence lægges der vægt på en kortfattet
tekst kombineret med øvelser, cases og videoer,
som de studerende kan benytte sig af til at træne
og reflektere over deres studiekompetencer.
Målet er, at UCL Learning bliver sitet, hvor formidling om studiekompetencer løbende samles
op og inkorporeres. Eksempelvis er temaet
Eksamenstræning opstået som resultat af et
internt udviklingsprojekt, hvor UCLs studievejledning har udviklet og afholdt workshops om
eksamensnervøsitet. Det skal hjælpe de stude-4

rende til at mestre eksamenssituationen. Eksamenstræningssidens tekst og øvelser kan både
bruges af de enkelte studerende i forbindelse
med workshoppen eller som selvstudie, og studievejlederne har et konkret værktøj at henvise til.
Efterhånden som projektet udviklede sig, blev
min rolle udbygget fra at være producent af et
fagligt indhold til at være idégenerator og udvikler af konceptet og sitets struktur. Samtidig
blev jeg involveret i at udvikle aktiviteter for de
øvrige studiekompetencer - fx visuel formidling
af konkret fagligt indhold og udarbejdelse af
quizzer, der har til formål at udvikle og teste de
studerendes studiekompetencer. Det medførte,
at mine kompetencer blev udfordret.
Som udgangspunkt kom jeg langt ved at have
en eksperimenterende tilgang til at anvende
diverse programmer - det var ’learning by
doing’. Heldigvis faldt dette sammen med min
deltagelse i et PD-modul Didaktik med medier,
så tiltagene blev kvalificeret og underbygget
læringsteoretisk.

Samarbejde med gevinster

Hvad fik jeg, som bibliotekar, ud af at deltage
i et sådant projekt? Nye legekammerater/
sparringspartnere!
Ved udviklingen af UCL Learning kom ikke kun
de bibliotekariske faglige kompetencer i spil,
men også projektkompetencer. Samtidig viste
det sig gang på gang, at bibliotekets brede kontaktflade til og viden om studerende, undervisere og professionshøjskolens organisering var
særdeles værdifuld.
Udviklingsprojektet, som inddrog en række
personer fra forskellige faglige enheder, har
givet mig en række nye kontakter internt i
UCL-organisationen, hvilket senere har vist sig
at være både vældig nyttige og inspirerende.
Disse nye kontakter betød i projektperioden,
at jeg fik en direkte forbindelse og tilgang til
Læringsteknologisk Enhed og deres indsigt i
læringsteknologi. Det betød også, at jeg løbende
fik forslag til forskellige programmer, det kunne
være relevant at inddrage. Det kunne fx være et
spørgsmål om, om det ville være en god idé at
anvende Ispring Quizmaker eller PowToons til
at formidle og teste det studiefaglige indhold.
Heldigvis er der blevet skabt en forbindelse
mellem de enkelte enheder, og spørgsmålene
fortsætter efter projektet: ”Hvad med Kahoot?
Kan I bruge det i jeres biblioteksundervisning?”

De nye kontakter har været særdeles givende.
De er ikke længere væk end et skype-opkald
eller en mail. Det er en gave, hurtigt og nemt at
kunne få en afklaring på hvilket program, der
er det mest hensigtsmæssige for biblioteket at
anvende til fx videoproduktion.

UCL Learning tilbyder interaktive værktøjer,
som de studerende kan bruge i forbindelse
med opgaveskrivning, litteratursøgning
og andre studierelaterede arbejdsformer,
og er bygget op omkring en række
studiekompetencer:
• Arbejdsformer
• Eksamenstræning
• Informationskompetencer
• Undersøgelseskompetencer
• Opgaveskrivning
• Studielæsning

Idé- og erfaringsudvekslingen går begge veje.
Biblioteket har fx været involveret i litteratursøgning i forbindelse med udarbejdelse af
’Håndbog i brug af blended learning i UCL’ og et
kursus i Zotero til konsulenterne. Netværksdannelsen har samtidig medført en styrkelse
af kontakten til en brugergruppe, der ikke var
de største brugere af bibliotekets services og
ydelser.

Prøv UCL Learning på:
stud.ucl.dk/ucl-learning/

Merværdi ved projektdeltagelse

Og Ja, projektet har været tidskrævende, og der
er blevet brugt flere timer i projektet, end UCL
Biblioteket fik betaling for. Men merværdien
har gjort projektarbejdet til en god og givende
oplevelse. Foruden den kontakt, der er etableret
til værdifulde nye legekammerater/kontakter, kan
deltagelsen i dette projekt i høj grad betragtes
som en investering i egen kompetenceudvikling.
Så spring til, hvis I får muligheden for at deltage i et projekt; det giver så meget på mange
forskellige planer: personligt, kompetencemæssigt og kontakter. UCL Biblioteket og bibliotekaren bliver pludselig synlig i organisationen,
og det giver nye muligheder, når andre opdager,
at bibliotekariske fagligheder kan indgå i mange
projekter. Og vi bibliotekarer har meget at
bidrage med! n

Studieaktivitetsmodellen
Initieret af:
Undervisere

• Undervisning, hvor der er
en underviser tilsted
• Vejledning, øvelser, feedback
introduktioner mv.
• Praktisk/klinisk
undervisning,
vejledning i
praktikken
• Eksamen, prøver

Deltagelse af:
Underviser og
studerende

Kategori 1

Kategori 2

• Projekt- og
gruppearbejde
• Forberedelse til
undervisning, praktik
og eksamen initieret
af underviser
• Arbejde med
e-læringsobjekter
• Praktik

Deltagelse af:
studerende

Kategori 4

Kategori 3

• Debatarrangementer
• Egen opsamling på
gruppearbejde
• Studievejledning
• Fællestimer

Initieret af:
Studerende

• Egen forberedelse til
undervisning, praktik
og eksamen
• Selvstændige
studieaktiviteter
• Studiegrupper
• Litteratursøgning
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Campusbiblioteker - det fysiske rum i nybyggerier

Brugernes ønsker præger
nyt VIA Campus Bibliotek
Hvordan har de studerendes og uddannelsernes ønsker til et kommende Campus bibliotek været med til at forme
indretning af biblioteket, og hvordan er biblioteksrummet indrettet set i forhold til, hvad biblioteket ser som sin
kerneopgave, herunder at skabe et inspirerende fysisk læringsrum for de studerende? Nogle ideer har været mere
vilde end andre, og hvad, der er inddraget, har også været et spørgsmål om økonomi, og hvad biblioteket har kunnet
forhandle sig frem til i byggeudvalget.
Af Gudrun Hansen, Biblioteksleder for Campus Aarhus C. Fotograf: Niels Breuner, VIA Campus Aarhus C

så det blev til en del genbrug af gamle reoler,
som blev malet om, og nye i samme stil.
Øverst på de studerendes ønskeliste stod zoneopdeling, og det har vi fået. Der er loungeområder, og de er meget brugte. Dels er de placeret
et lyst og spændende sted i biblioteket, hvor man
har god udsigt over fællesområdet i Bygning B,
og dels med udsigt til det store kunstværk af
Jeppe Hein. Der skulle være stillezoner til fordybelse og gruppearbejdspladser, da flere projekter udarbejdes i gruppe. Det er blevet til ca. 300
studiearbejdspladser. Disse er placeret langs
vinduerne både på plan 3 og 4, så der er lys og
udsigt, og de er således placeret væk fra de områder, man bevæger sig på, når man græsser på
reolerne efter litteratur.

Brugerinddragelse

I 2013 afholdt vi workshoppen LibrarySTORM
for studerende for at få deres ideer til et kommende bibliotek i spil, ligesom der også har
været afholdt workshop for uddannelserne,
som skulle hjælpe os med at udforme ønsker og
ideer til et nyt moderne uddannelsesbibliotek.
Vi har fået mange gode kreative input, både
realistiske og mere floffy ønsker så som en udvendig glidebane fra plan 4. Det har været en
både sjov og lærerig proces at forsøge at få
brugerne inddraget vel vidende, at ikke alle ideer
ville kunne realiseres, som f.eks. de studerendes
ønske om egetræsreoler til at danne rammen om
studiearbejdspladserne. Vi har ca. 500 m reoler,

12

Uddannelsesbibliotekaren - Nr. 2 - 2015

Tanken har været, at der ikke måtte være forbudsskilte i biblioteksrummet, men at indretning
og møblering i sig selv skulle signalere, hvad
pladserne skulle bruges til. Det var faktisk også
en af de ting, som de studerende fremhævede,
at stedet ikke skulle være ’klistret’ til med forbud.
Der er ingen læsesal men stille-områder, hvor
den studerende har mulighed for fordybelse.
Biblioteket er tænkt som et sted, der er åbent
24/7, så de studerende har mulighed for at
bruge det, når det passer ind i deres øvrige
gøremål. Derfor har det også været vigtigt for
os, at biblioteksrummet skulle signalere en form
for selvbetjening, dvs. vi har ingen skranke,
men infospot, som er betjente i den bemandede
åbningstid. Brugerne skal selv klare udlån/
aflevering og afhentning af bestilt materiale,

så vi kan bruge tiden til andre opgaver så som
undervisning og vejledning. Vi vil gene have,
at brugerne oplever, at rummet er deres, og at
vi er der i nærmere aftalte tidspunkter til at
understøtte deres læreproces.

Tværgående aktivitetsrum

De studerende havde ønsker om arrangementer
i biblioteksrummet, og også nogle af uddannelserne kunne se biblioteket som ramme for
udstillinger af de produkter, der er fremstillet på
uddannelsen. Det er vores mål, at biblioteket kan
blive et samlingssted på tværs af uddannelser
bl.a. ved forskellige arrangementer. Vi arbejder
således på at få lavet et Speakers corner og
Finurlighedens fakultet (oplæg fra studerende
og undervisere). Vi er stadigvæk i en opstartsfase, så der har kun været få arrangementer i
biblioteket indtil videre.
Vi har fået søgeøer til brugerne, om end der blev
sat spørgsmålstegn ved, om det stadigvæk
var nødvendigt. De bliver brugt! Der er rigtig
mange strømudtag i biblioteksrummet, som de
studerende også efterspurgte. Vi har infospot,

Campus Aarhus C biblioteket, Ceresbyen
24, åbnede den 3.8.2015. Biblioteket
ligger på plan 3 og 4 i Bygning B.
Campus Aarhus C består af i alt
5 bygninger, som tilsammen skal huse
9 uddannelser med 5500 studerende
og 300 undervisere.

Campusbiblioteker - det fysiske rum i nybyggerier
hvor man kan få råd og vejledning. Infospottene
skulle kunne rumme, at brugerne kunne være
der med deres egne pcer, så vi blot kunne vejlede
dem i, hvad de skulle uden at lave søgningen for
dem. Vi har fået monitorer flere steder - dem
kan de studerende bruge i deres gruppearbejde,
og underviserne, når de vejleder. Vi kan også selv
bruge dem til gruppevejledninger og til kurser
for både studerende og ansatte.

Copyright VIA

Selve placeringen af biblioteket, hvor vi ligger
over kantinen og i den bygning, som på mange
måder fungerer som hovedindgang til Campus C,
er optimal. De studerende kommer helt naturligt
ind i bygning B, og biblioteket ligger åbent og
synligt, så de kan se, hvad der foregår i rummet.
Vi har ikke fået alle ønsker opfyldt, herunder
kaffe- og vandautomater, men vi har fået et
dejligt bibliotek med nyt inventar og god plads
til mange aktiviteter. Det er mit indtryk, at de
studerende allerede har taget det til sig som et
være- og studiested. n

Campusbiblioteket
- fra klasseværelser til centertorv

Af Jens Kragh, UCSJ i Roskilde

Før lå seminariebibliotekerne placeret i klasseværelser, og bibliotekarerne drømte om at få en mere central placering,
nu er det ny fællesbibliotek på Campus Roskilde placeret så centralt, som det overhovedet kan lade sig gøre. Biblioteket ligger på en åben plads på 1. sal. Bygningen er på 3 etager og centreret om det gennemgående store trapperum,
som går gennem alle tre etager. Det har betydet, at man ikke kan lukke af for biblioteket. Derfor fandt man ud af at
indkøbe nogle reoler, som ligger på en lang række. Om morgenen trykker bibliotekarerne på en knap i skranken, og
reolerne ruller ud. Om aftenen lukker biblioteket ved, at reolerne ruller tilbage i en stor kompakt reolkasse, så man
ikke kan komme til bøgerne. Derudover består biblioteket af en rund skranke og nogle computerposter til opslag og
selvudlån. That’s all.
Fra visioner til realiteter

Biblioteket blev indviet i 2012, og i årene op til
havde bibliotekarerne mange visioner om, hvordan biblioteket skulle indrettes. Udgangspunktet
var, at vi havde forholdsvis små biblioteker i
lokaler, som i flere tilfælde lå placeret lidt tilfældigt, langt fra hovedindgang og kantine,
så man kom ikke tilfældigt forbi. Derfor var en

central placering, noget vi prioriterede højt.
Derudover havde vi også været på studieture til
professionsbiblioteker i Malmø og Groningen og
set, hvor store biblioteker de havde. Biblioteker
der indeholdt en masse funktioner, som vi kun
turde drømme om. Det kunne være lokaler
til møder og undervisning, arbejdspladser til
de studerende og sofaer, hvor man kunne

slænge sig med sin computer eller en bog for
den sags skyld. Der var plads til afsnit med
stillearbejdspladser og muligheder for at arbejde
med forskelligt av-udstyr. Selv et bederum og
samtalerum med en præst havde de fundet
plads til i Malmø.4
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Campusbiblioteker - det fysiske rum i nybyggerier

I realiteten blev der ikke så mange kvadratmeter
til biblioteket i Roskilde, så det blev til, at biblioteket indeholder basisbiblioteksfunktionerne, og
de andre ting findes andre steder på campus.
Skal man holde møder eller lave undervisning,
har vi ikke selv faciliteterne, men må booke et
lokale på campus. Der er heller ikke muligheder
for, at ændre meget i den måde biblioteket er
opbygget på, ligesom der heller ikke er nogen
vægge, hvor man kan hænge noget op på.
Vi har mærket, at den fysiske planlægning af
biblioteket spiller en stor rolle for, hvordan de
visioner, vi måtte have, har kunnet føres ud i
livet. Beliggenheden er vigtig, og vi har fået et
bibliotek, der ligger centralt. Vi tror, det har
givet os en større mulighed for at få studerende
og undervisere i tale, som måske ellers ikke kom
forbi biblioteket, men vi mærker også, at der kan
være udfordringer ved at arbejde i et åbenrums
bibliotek. Træk og støj er gener, som ikke helt
kan undgås i en tid, hvor udluftning og varme er
automatisk styret. Og vi har også måttet indse,
at vi ikke kan kaste sig over alle de ideer, vi har
til, hvad et bibliotek kan tilbyde.

Inde i den
cirkelrunde skranke
sidder to bibliotekarer og er klar til at
betjene lånere, der kan henvende sig alle
steder på de 360 graders omkreds. Rundt
omkring skranken passerer studerende
og lærere forbi på vej til undervisning. Nogen
stopper op for at spørge om vej, andre skal have
hjælp til at finde en bog eller andre af bibliotekets
tilbud. På den åbne repos oven over sidder
studerende ved høje cafeborde og laver
Fusion berigelse og udfordring
gruppearbejde, så biblioteket kan
Personalet har haft mange forskellige ideer til,
observeres fra flere etager
hvilke services og funktioner et uddannelsesbibpå en gang.
liotek kan tilbyde. Det har været en stor berigelse at flytte sammen i et bibliotek, der betjener
6 forskellige uddannelser. Først og fremmest har
vi fået et fagligt løft ved at skulle lære at betjene
helt nye faggrupper, samtidig med den almindelige akademisering af professionsuddannelserne for alvor er slået igennem. Vi har måttet
sættet os ind mange forskellige databaser og
referencesystemer, og her har det været godt
at kunne spørge hinanden og gøre brug af
sidemandsoplæring.
Samtidig er vi også blevet bedre til at styrke
biblioteket som enhed, hvor det tidligere nok
har været meget personbåret. Vi oplevede f.eks.
i starten, at underviserne henvendte sig til
biblioteket ved at maile til den bibliotekar, som
de nu tilfældigvis kendte, frem for at henvende
sig via bibliotekets mail. Det kan synes som en
lille ting, men en fælles holdning udadtil og
en sikring af et ensartet tilbud fra biblioteket,
uanset hvilken person du henvender dig til, er
noget af det, vi har arbejdet en del med.

Når flere biblioteker skal slås sammen, begynder
det som regel med, at der kan være forskelligt
syn på, hvad der skal kasseres, og siden finder
man ud af, at de nye kollegaer også har forskellige ideer om, hvad man skal tilbyde at låne
ud. Måske har man et sted lånt skeletter ud
på fysioterapeutuddannelsen og på en anden
uddannelse videooptagere og andet av-udstyr.
Andre steder er det varetaget af pedellen eller
Facility service, som det hedder på nydansk.
Men i de store institutioner, professionshøjskolerne har udviklet sig til, er det måske ikke
bibliotekarerne, der skal det hele - bl.a. fordi
man gerne vil signalere et fælles bibliotekstilbud
på alle campus. I hvert fald er det noget, man
løbende må diskutere og beslutte sig for, hvilke
der skal være bibliotekets kerneopgaver, og hvad
man skal overlade til underviserne og de øvrige
afdelinger selv at håndtere. n

UB via kørselsordningen
For at holde portoudgifterne nede har vi besluttet at sende Uddannelsesbibliotekaren med den
nationale kørselsordning, hvor det kan lade sig gøre. Vi sender det til biblioteket att. dit navn.
Hvis du ikke ønsker dette, skal du sende en mail til: Mette Hansen: mha@eaaa.dk
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Kan man holde booktalk
på en SOSU skole?
Jeg havde længe haft lyst til at prøve at holde en Booktalk for skolens
lærere. Der bliver indkøbt så mange gode titler til skolens bibliotek, og
i lærerenes travle hverdag er det ikke altid, at de har tid til at orientere
sig mere bredt i de nye bøger. Især ikke hvis det ikke lige er inden for
deres fagområde.
Af Mia Skadegaard Thorkenholdt, SOSUC

Men hvordan skal det gibes an?

I første omgang tænkte jeg på at præsentere
6 – 7 titler. Men hurtigt måtte jeg indse, at det
var en umulighed at sætte sig ordentligt ind i så
mange titler. Det andet problem, som jeg ikke
havde tænkt ordentligt igennem, var, at jeg ikke
havde den nødvendige baggrund for at læse og
vurdere meget fagspecifikke bøger i fx sygepleje,
forflytning, psykologi – derfor måtte jeg vælge
et par bøger med et mere alment indhold, som
dog stadig var relevant i forhold til, hvad der
undervises i her på skolen.

Bøger, boller og kaffe

Under hvilke rammer skulle det foregå? At tidspunktet skulle være eftermiddag lå fast. Da
skolens bibliotek er meget lille, var det oplagt
at holde Booktalken i et klasselokale. Men det
ville ikke give den hyggelige og intime stemning,
som jeg gerne ville have. Men da jeg en dag så
et skilt på et folkebibliotek, der reklamerede for
’Bøger, boller og te’, var konceptet hjemme.
Så jeg inviterede lærerne til en eftermiddag:
Bøger, boller og kaffe, og jeg besluttede mig til,
at det skulle være på biblioteket. Selv om det er
lille, er der en lille sofa, og jeg kunne sætte et
bord og stole sammen, så der kunne blive ca. 10
siddepladser.
På nettet fandt jeg en hjemmeside af Dorte
Futtrup plus en amerikansk side om at holde
Booktalk. To ting blev nævnt flere gange som
værende vigtige: At man har læst bogen/bøgerne, og at det skal være en bog, man kan stå inde
for. Begge erfaringer kunne jeg bruge.

Forberedelse og afvikling

Indbydelsen blev sendt ud ca. 1 måned før, og
jeg bad lærerene om at melde sig til på forhånd.
Jeg fik hurtig 10 tilmeldinger ud af skolens ca.
28 lærere. Som dagen nærmede sig, meldte
flere fra af forskellige årsager, men jeg besluttede at gennemføre, selvom der kun kom 3. Det
gik heldigvis anderledes.
Bogen, jeg ville tale om, var Charlotte
Strandgaard: Hans. Den handler om hendes
skizofrene søn, og den er til at læse for en ikke
faguddannet og har samtidig et fagligt perspektiv.
For sjov havde jeg foldet kuverter og lagt en anmeldelse af bogen i kuverten. Desuden introducerede jeg et bredt udvalg af nyindkøbte bøger.
Vi er så heldige, at vores køkken ligger på
samme gang som biblioteket, så om morgenen
lagde jeg dej op til boller. Og da duften af nybagte boller bredte sig på gangen efter frokost,
strømmede det ind med tilmeldinger! Og da vi
gik i gang, sad 14 lærere meget tæt og ventede
på at få en Booktalk.
Det blev en meget fin eftermiddag. Lærerne gav
udtryk for, ”at det var forkælelse at få en time,
hvor de blev fyldt på.” Flere fik lyst til at låne
bogen, og det, at lærerene fik de nye bøger i
hånden, gav god respons. Flere spurgte, om jeg
ikke kunne holde flere Booktalks, og i november
skal vi have en eftermiddag efter samme
koncept.

Gode råd om Booktalk

Rådet om, at have læst den bog man skal holde
Booktalk over, er vigtig. Ligeledes fungerede
det for mig at læse udvalgte passager op. For at
vække læselysten hos deltagerne er det vigtigt
at kunne formidle begejstring for bogen. Den
mere overfladiske præsentation, hvor jeg havde
læst indholdsfortegnelse og kigget bøgerne
igennem, var et udmærket supplement. Men jeg
tror ikke, at det havde virket så godt, hvis jeg
ikke først havde haft en mere grundig Booktalk.
Kaffen og de hjemmebagte boller, samt at vi
sad i biblioteket, var også medvirkende til, at
eftermiddagen oplevedes som meget hyggelig
og en lille fristund i den travle hverdag for vores
lærerkollegaer.
Men det tager tid at afholde et sådant
arrangement, så overvej nøje om du har tid, lyst
og muligheder for at forberede dig ordentligt.
God fornøjelse med Booktalks! n

”Der er med andre ord ingen ’rigtig måde’ at
formidle på. Man må finde sin egen stil og
samtidig være sig selv. Det vigtigste er, at der
springer en gnist. Den kan før eller siden springe
ud i lys lue hos modtageren.”
Kilde: Futtrup, Dorte: Booktalk, bokprat eller
bogsnak. I Børn og Bøger, 2000, 53.3 – s. 6-9
Nancy Keane’s Booktalks Quick and Simple.
http://nancykeane.com/booktalks/default.htm
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Biblioteksimpact
- anvendelse af lagrede e-data
Library impact benyttes i betydning biblioteksbetydning eller bibliotekspåvirkning, kort sagt hvad er biblioteker
godt for? For at svare på spørgsmålet har man løbende gennemført kvantitative og især kvalitative undersøgelser
af brugernes opfattelse af bibliotekernes services.
Af Søren Møller og Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek

Søgeadfærd

koordinater. Og med brugerens tilladelse kan
man få meget præcise geo-data fra mobile
enheder. Fra slutningen af juli 2015 har vi logget disse data i forbindelse med brugen af
RUBs Kviksøg og kan plotte dem i Google
Maps for at få et overblik over, hvor brugerne
opholder sig når de søger. Figur 4 viser antallet
af søgninger i oktober 2015 fra 769 unikke
geografiske positioner. Røde markører er baseret
på IP-numre (søgninger på bibliotekets fulde
website, rub.ruc.dk); blå markører er baseret på
mobile enheders geo-lokalisering (søgninger på
bibliotekets web-app, mrub.ruc.dk).

DEFF har bevilget tilskud i 2015-16 til forundersøgelse af, hvordan bibliotekerne på en intelligent måde kan bruge lagrede e-data efter
brugerne, fx til at få et bedre beslutnings- og
investeringsgrundlag, serviceudvikling eller
indretning af det fysiske bibliotek. Vi viser her
nogle eksempler på resultater fra projektet.

Kviksøg-loggen kan bruges til at analysere
brugernes søgeadfærd i mange detaljer, fx kan
der også logges hvilke ord og termer, de studerende søger på, samt om de benytter systemets
søgefiltre. I figur 3 vises de 20 hyppigste søgninger; koden ’logbas’ efter en søgeterm angiver at brugeren har brugt søgefiltre. Data
om søgeadfærd kan være værdifuld, når man
overvejer ændringer i søgefaciliteter og i
hjælpeinformation.

Kviksøg har brugere på alle kontinenter, men en
meget stor del af søgningerne foregår i Københavnsområdet og på RUC’s campusområde.
En overraskende stor del af søgningerne fra
de mobile enheder er lokaliseret i Trekronerområdet, på campus og i bibliotekets bygning
(bygning 26) - se Figur 5.

Besøgstal og opholdstid

Geo-data

Begrebet er i nyere tid blevet relanceret i UK,
USA, Australien, Island og nu også i Danmark
under overskriften library analytics, med den
tvistning i forhold til ældre biblioteksundersøgelser, at man undersøger adfærdsmønstre i
brugernes besøg i bibliotekernes fysiske rum
og på e-platforme. Bibliotekerne samler og gemmer i større eller mindre grad data om, hvad
brugerne gør, når de er i kontakt med biblioteket. Ofte er det voldsomt store datamængder,
det drejer sig om, og øvelsen består i at undersøge om data kan bruges til at sige noget om,
hvordan biblioteket påvirker brugernes adfærd
- og hvordan bibliotekerne reflekterer over
brugeradfærden og ændrer sine services i en
mere brugertilpasset retning.

Roskilde Universitetsbibliotek (RUB) måler
løbende antallet af personer, der passerer indgangsdøren. Tælleren kan skelne mellem indgående og udgående personer. Besøgstal og
tidspunkter fra perioden 7. november til 7.
december er for hvert år siden 2002 blevet
anvendt til at analysere ændringer i brugernes
adfærd. Vores data kan fx anvendes til at
estimere brugernes opholdstid på biblioteket
ved at beregne forskellen mellem indgangs- og
udgangstidspunkter.
Der er sket en markant stigning i opholdstid i
biblioteket (fra 0,15 time i 2001 til 1,03 time
i 2014). I figur 1 er vist opholdstiderne for de
enkelte år i hele perioden. De ternede spidser for
2013 og 2014 viser opholdstiden, når den ubemandede åbningstid, som blev indført i 2013,
medregnes.
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Brugen af RUBs Kviksøg bliver registreret i en
database, hvor bl.a. søgestrenge sammen med
tidsstempler, antal hits og brugerens IP-adresse
logges (for god ordens skyld: Der logges ikke
oplysninger, som ikke også logges af webserveren). Denne form for logning giver mulighed for
at undersøge brugeradfærd i detaljer. Figur 2
viser antallet af søgninger fordelt på måneder
siden 1. januar 2011. Antallet af søgninger viser
en generel stigning fra år til år, men viser også
tydelige semestersvingninger med efterårssemesteret som det travleste.

Det er muligt med en vis præcision at ”oversætte” brugernes IP-adresser til geografiske

DEFF-projektet er endnu ikke afsluttet, så
ovenstående skal blot ses som et øjebliksbillede
af og smagsprøver på hvilke typer af e-data, der
er blevet indsamlet i ’laboratoriet’. Forslag til,
hvad data kan eller vil blive anvendt til, er en del
af et fremtidigt projekt. 4

Figur 2 Søgning i Kviksøg fordelt på måneder

Figur 4
Geodata Hovedstaden/Roskilde - kan ses i farver på
http://goo.gl/DI35pp

Figur 5
Geodata campusområdet i Roskilde - kan ses i farver på
http://goo.gl/pYYhAv

Figur 3 De hyppigste søgninger
i RUBs Kviksøg i 2015 n

Flipped Classroom - er video vejen
til de studerendes opmærksomhed?
I perioden august 2014 – juni 2015 eksperimenterede otte undervisere fra Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) med
at inddrage video i konkrete undervisningsforløb. Pilotprojektet er gennemført på tværs af uddannelsesretninger
og fag, og har til formål at opsamle erfaringer med implementering af video i undervisningen med udgangspunkt
i principperne om Flipped Classroom og undersøge, om de studerende oplever øget motivation og læring ift.
traditionelle undervisningsmetoder.
Af adjunkt Mette Risgaard Olsen, Erhvervsakademi Aarhus
Især folkeskoler og gymnasier har gode erfaringer med Flipped Classroom, som er en nyere
form for blended learning. Metoden går ud på,
at de dele af undervisningen, som er underviserstyret envejskommunikation, typisk pensumgennemgang ved tavlen, lægges uden for undervisningen som en del af de studerendes forberedelse. Det sker i praksis oftest ved hjælp af
videomediet, hvor underviseren enten selv

producerer videoer, eller lægger videoer
produceret af andre undervisere ud til de
studerende. Inden man mødes i undervisningen,
skal de studerende have set videoen. På den
måde kan man frigøre tid i undervisningen,
som i stedet kan bruges til aktiviteter, hvor de
studerende er aktive.

Video er et godt motiverende værktøj

I projektet er der fokus på, om Flipped Classroom kan bidrage til at øge de studerendes
motivation. Det er blevet undersøgt ved hjælp af
en struktureret erfaringsopsamling på tværs af
fem studieretninger på EAAA. 8 undervisere og
186 studerende har medvirket i undersøgelsen.
Seks af de otte undervisere har selv produceret
videoer til deres undervisningsforløb, mens to4
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en finansøkonom evaluerer: ”Jeg tror ikke,
tavlegennemgang kan undværes, det, tror
jeg ikke, ville fungere. Jo, måske for dem der
i forvejen er stærke i faget. Dem, der har lidt
sværere ved det, de ville få det svært, i og med
at de ikke havde mulighed for at spørge ind. Det
kræver så, at man er rigtig god til, når man ser
videoerne, at sige: Det her forstår jeg ikke - og
så få det diskuteret igennem med underviseren.”
Flere giver udtryk for, at videoerne har givet
en basal forståelse for de vigtigste begreber i
pensum, men også, at der er langt fra videoernes
basisinformation til at være i stand til at løse
opgaver. Derfor skal video betragtes som et
supplement til de øvrige læringsaktiviteter, der
kan være med til at frigøre endnu mere tid i
face-to-face undervisningen og til de aktiviteter,
de studerende vurderer, de lærer bedst af.

Flipped Classroom. Copyright EAAA

undervisere har anvendt videoer produceret af
en kollega. Alle videoer er relativt korte af 5-10
minutters varighed.
Jeg har haft fokus på at evaluere de studerendes
holdning til inddragelse af video, som en del af
deres forberedelse, og på at evaluere, hvad
implementering af Flipped Classroom kræver
af en underviser. Undersøgelsen viser, at ca.
halvdelen af de studerende mener, at video
kan bidrage til øget læring ift. traditionel
undervisning. De primære gevinster for de
studerende er, at de:
• får en dybere forståelse for pensum
• har lært mere
• vil klare sig bedre til eksamen, end de ville
have gjort uden at se video
• husker bedre med video
Desuden giver flere studerende i interviews udtryk for, at det visuelle element i videoerne gør
det lettere ved at forstå pensum. En markedsføringsøkonom udtaler: ”Videoerne fungerede
rigtig godt. Normalt er jeg ikke så god til at få
læst, men videoerne fik jeg set hver gang og fik
en god forståelse for det, hvilket derved gav mig
et bedre udgangspunkt, når timerne skulle starte.”
Fire ud af ti studerende oplever pensumgennemgang på video som motiverende, og syv ud af ti
svarer, at de har set minimum halvdelen af de
videoer, underviserne har stillet til rådighed.
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Andre undersøgelser (Yarbro et. al, 2014) viser,
at unge generelt, i stigende grad bruger video
til at understøtte deres læringsproces. Det
gælder både videoer produceret af underviser,
og videoer, de unge selv finder. Så alene af den
grund bør videomediet tages alvorligt.

Man lærer mest ved at være aktiv

I undersøgelsen er de studerende blevet spurgt
om, hvordan de bedst lærer det, de skal kunne
for at bestå eksamen. De studerende mener, der
er mange læringsaktiviteter, der har betydning
for, om de lærer det, de skal kunne for at bestå
eksamen. Fællestrækket for de læringsaktiviteter,
der vurderes højest, er, at det er undervisningsformer, hvor de selv er aktive - se Figur 1.
Som det ses, ligger det at læse en bog i den
laveste ende af de studerendes vurdering af, hvad
der bidrager mest til læringen, og at se en video
vurderes højere end at læse en bog. Derudover
er det interessant, at en underviser, der forklarer
ved tavlen, heller ikke er i hverken top 3 eller
5, når man spørger de studerende. Med det
forbehold at svarene kan afspejle de fag, der
medvirker i undersøgelsen, og at de alene viser
de studerendes præferencer, viser svarene, at de
studerende foretrækker interaktive aktiviteter i
klassen frem for forelæsning.
Mange peger dog samtidig på, at de nødig vil
undvære oplæg fra underviser på klassen, som

Figur 1.

Video kan øge forberedelsesgraden

I undersøgelsen vurderer over halvdelen af de
studerende, at muligheden for at få gennemgået
pensum på video har gjort, at de i det gennemførte undervisningsforløb var bedre forberedt
end normalt. Interviews peger på, at nogen i
forberedelsen bruger videoen som en hjælp til
at læse og forstå pensum, mens andre bruger
videoerne som en genvej i stedet for at læse
pensum. Man kan være kritisk i forhold til, at
video af nogen bruges som en genvej, idet de
fleste nok vil hævde, at man ikke kan lære det
samme ved at se en video på 5 minutter, som
man kan ved at læse et kapitel i en lærebog

på 30-40 sider. Omvendt kan video måske
være med til at fange og motivere nogle af de
studerende, som ellers ikke ville have forberedt
sig. Enten fordi de har svært ved at læse
pensum, eller fordi de mangler motivation.
Det kommer alle til gode i undervisningen, da
flere er forberedte. Som en markedsøkonom
konstaterer: ”Jeg kan jo se, at dem, der normalt
ikke forbereder sig, har set videoerne. Det gør, at
de i det mindste ved, hvad vi snakker om, når vi
laver gruppearbejde, og det, synes jeg, er godt,
selv om jeg selv foretrækker at læse en bog.”

Underviseren er vigtigere end videoerne!

Undersøgelsen havde mange hypoteser om,
hvilke studerende video appellerer mest til bl.a.
deres alder, uddannelsesmæssige baggrund og
foretrukne læringsstil. Den variabel, der viser
størst udsving i forhold til de studerendes
oplevede motivation og læring i forbindelse med
inddragelse af video, viser sig imidlertid at være,
hvilken underviser de har haft.
Så selv om dele af undervisningen digitaliseres
og foregår uden for undervisningslokalet, indikerer undersøgelsen, at det stadig er det, underviseren gør omkring videoerne, der er afgørende.
Variablen underviser kan indeholde flere forhold.
Det kan både handle om underviseren som person og om pædagogiske evner. Desuden kan
videoernes kvalitet også spille ind. Det er et
parameter, som ikke indgår i denne undersøgelse.
Her er det imidlertid interessant, at flere af de
medvirkende undervisere har produceret videoerne sammen og benyttet de samme videoer,
men vurderes meget forskelligt af de studerende.
Underviserens rolle i forbindelse med den gode
implementering er derfor et område, der bør
være fokus på. Det er mindst lige så vigtigt som
at få produceret nogle gode videoer.
De undervisere, der har deltaget i projektet,
er alle erfarne undervisere. Med undtagelse
af én havde ingen af dem erfaringer med
videoproduktion, og de oplevede, at det var
tidskrævende. Især de første videoer tager lang
tid at lave. Udover tekniske færdigheder og et
behov for ressourcer i form af tid er der nogle
vigtige pædagogiske og didaktiske overvejelser,

der bør gennemtænkes ved implementering af
video som en del af undervisningen.

Indtænk video i et didaktisk design

Undersøgelsen peger på, at underviseren og
dennes måde at implementere video, som en del
af undervisningen, er afgørende i forhold til de
studerendes evaluering af udbyttet. Selve videoerne er kun en lille del af det, der skal til for
at opnå en effekt af Flipped Classroom, og der
skal fokus på, hvordan video kan indtænkes i et
didaktisk design, der sikrer, at videoerne bruges
mest hensigtsmæssigt i samspil med de øvrige
læringsaktiviteter. Det skal overvejes hvilke
aktiviteter, der skal erstatte pensumgennemgang
på klassen, så de studerende føler, at de får
noget mere værdifuldt. Det kan fx være flere opgaver og mere feedback. Det er helt afgørende,
at de studerende oplever nødvendigheden af at
være forberedt, og at det, de har set eller læst
derhjemme, ikke gentages ordret af underviseren. Hvis de derimod kan se nytteværdien, vil
flere og flere forberede sig.
Det er vigtigt at fortælle de studerende om baggrunden for at inddrage video i undervisningen,
herunder at synliggøre læringsmål for den enkelte video, så det bliver klart for den studerende,
hvad videoens formål er i forhold til de øvrige
læringsaktiviteter. Desuden anbefales det at give
studie-, refleksionsspørgsmål eller tests som supplement til videoerne, så det at se video som en
del af forberedelsen gøres til noget aktivt. Disse
kan bruges aktivt i face-to-face undervisningen
som et fælles udgangspunkt for dagens lektion.

Samarbejd & genbrug

Undersøgelsen anbefaler en struktureret og
koordineret tilgang til Flipped Classroom, fordi
det kræver mange ressourcer af den enkelte
underviser at gå i gang. Første skridt kan være
at undersøge, om der blandt de mange frit tilgængelige online ressourcer findes egnede
videoer produceret af andre. Der kan desuden
med fordel tænkes i samarbejder – det kan ikke
alene sænke ressourceforbruget for den enkelte,
det kan også højne videoernes kvalitet og genbrugsværdi. Det kan være samarbejde i faggrupper om at udvælge og producere videoer, der
formidler kernestof, eller det kan være tværfagligt samarbejde om produktion af videoer, der

bruges bredt på uddannelsesinstitutionen. Fx
kunne vejledning i metode- og rapportskrivning,
som bruges på tværs af studieretninger, med
fordel produceres i samarbejde med uddannelsesbibliotekaren. n

Jordbrugsteknolog udtaler: Jeg har lært
mange teknikker, som jeg ikke vidste noget
om før. Og at jeg kan spole frem og tilbage
for at få den nøjagtige brug af formler, har
hjulpet mig langt hen af vejen til at forstå
og bestå faget…

I forbindelse med udbredelsen af video som
en integreret del af undervisningsformen,
rejser der sig en række spørgsmål, som må
adresseres:
• Hvem har rettighederne til det
producerede materiale?
• Skal videoer produceret af undervisere
til undervisningsbrug uploades på en
fælles platform eller på den enkelte
undervisers Youtube-kanal?
• Skal videoer produceret til undervisningsformål ligge offentligt tilgængelige?
• Hvordan organiseres hjælperessourcer i
form af teknisk udstyr, så flest mulige
undervisere får gavn af det?
• Hvad er bibliotekets rolle i forhold til at
producere, organisere og distribuere
materialet?
Set udefra er her et område, hvor uddannelsesbibliotekerne kunne fungere som aktive medspillere eller sparringspartnere i arbejdet med
at udvikle fremtidens digitale didaktik.
Læs mere her
Find EAAA-undersøgelsen på
http://goo.gl/ClU8Dq
Yarbro, J., Arfstrom, K., McKnight K.,
& P., 2014, Extension of a review
of flipped learning.
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Tidsskriftindeksering i bibliotek.dk

Af Ina Vink Slott, SOSU C i Brøndby og Herlev

I jagten på dansksprogede artikler
bliver jeg af og til forundret over
alt det, jeg ikke kan finde i artikelsøgning i bibliotek.dk. Emner, man
tilsyneladende ikke kan finde noget
på, eller også er artiklerne om emnet
meget gamle eller på et helt forkert
niveau. Selvfølgelig kan det være
fordi, der ikke er skrevet noget nyere, men det kan også være fordi,
man skal bruge nogle andre søgeord. Vi kender alle sammen problemet med, at det tager tid, før nye
begreber og aspekter bliver til et
kontrolleret emneord, eller kendte
begreber får nye udtryk - fx ’grænsepsykose’ blev til ’borderline’, som
derefter skiftede til ’emotionel
ustabil personlighedsstruktur’.
Hvilke tidsskrifter indekseres?

Problemet med at finde de relevante artikler
kan også være af den simple grund, at de oplagte tidsskrifter slet ikke bliver indekseret. Hvis
man vil vide hvilke tidsskrifter, der lige nu bliver
indekseret i bibliotek.dk, kan man se det under
fanebladet ’Artikler’. Her finder man nederst på
siden link til ’Aviser og tidsskrifter hvorfra du
kan finde artikler i bibliotek.dk’.

Her findes også tilgang og afgang samt kriterierne for udvælgelsen af det enkelte tidsskrift.

Hvem bestemmer?

Kulturstyrelsen udstikker retningslinjer, som
DBC forvalter. Efter gennemgang af Dansk
Periodicafortegnelse og ud fra forslag fra
brugere, tidsskriftudgivere og biblioteker,
vurderer DBC hvilke tidsskrifter, der skal
indekseres. Til støtte for udvælgelsen har DBC
et Rådgivende udvalg for artikler, som består
af repræsentanter for folke-, forsknings- og
uddannelsesbibliotekerne og DBC. Der bliver
holdt møde ca. en gang om året, og der skal
tages stilling til mange nyudkomne tidsskrifter,
både på tryk og online. Der skal også tages
stilling til hvilke, der ikke længere skal indekseres. Det gøres bl.a. ud fra kriterier om fagligt
indhold, niveau, bredde, og om der er andre
tidsskrifter, som dækker området bedre. Tages
alle tidsskrifter med, bliver det for uoverskueligt,
men det skal heller ikke være for elitært. Der er
naturligvis forskellige holdninger til, hvad der
skal medtages. Derfor er det også muligt at
komme med sine ønsker til Udvalget.
Personligt undrer jeg mig over beslutningen
om ikke længere at indeksere ’Børn & Unge’,
som jeg bruger meget i mit daglige arbejde.
Det er kun forskningstillægget, som indekseres
fremover. ’Børn & Unge’ bliver indekseret i
Infomedia, så jeg er ikke helt fortabt, men en
emnesøgning i bibliotek.dk er nu en gang bedre
end Infomedias indholdssøgninger.

Matematiktidsskrift efterlyses

Jeg har overtaget posten som repræsentant for
uddannelsesbibliotekerne efter Anne-Marie
Busch-Pedersen (UCC) og deltog i et udvalgsmøde for første gang i maj, og her blev der
efterlyst et alment matematiktidsskrift til
indeksering. Jeg har ingen erfaring indenfor
dette område; har du et forslag, må du gerne
kontakte mig, så tager jeg det med til næste
møde i foråret 2016.
Jeg vil tage fravalget af ’Børn & Unge’ op til
næste møde, og hvis du har andre ønsker og
forslag, tager jeg gerne dem med. n

Gymnasie-, Akademi- og Erhvervsskolernes Biblioteksforening (GAEB)
AFHOLDER ÅRSMØDE
Hvornår: den 10. - 11. maj 2016 - Hvor: Vejle Fjord Hotel
For information og medlemskab kontakt: Bjarne Skibbild Christensen på tlf.: 6383 1220
eller mail: Bjarne.S.Christensen@skolekom.dk
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