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Synsfeltet
Løst og fast

Af Birgit Brink Lund, formand for Bibliotek og Uddannelse
Så er det atter lykkedes bestyrelsen for Bibliotek
& Uddannelse at samle stof til Uddannelsesbibliotekaren, og vi håber, at vore medlemmer
finder, at en eller helst flere af artiklerne er læseværdige og inspirerende. Vi mærker, at der er
travlt ude på uddannelsesbibliotekerne, og at det
er sparetider med nedskæringer, så det er svært
at få tid til at delagtiggøre andre om de mange
spændende og innovative tiltag, uddannelsesbibliotekarerne deltager i. Vi vil opfordre til, at I
medtænker Uddannelsesbibliotekaren, når I skal
formidle resultater af projekter m.v.
Beklageligvis har et bestyrelsesmedlem valgt at
trække sig fra posten, så Ina Vink Slott, SOSU
C, er blevet erstattet af suppleanten AnneMarie Fiala Carlsen, UCL. Vi byder Anne-Marie
velkommen og er glade for at få endnu en
repræsentant fra professionshøjskolerne tættere
på arbejdet i B&U - desværre har vi så mistet
den direkte kontakt til SOSU-skolernes netværk.

sætte bibliotekarer til at formidle e-ressourcerne.
For den enkelte gymnasiebibliotekar er det et
skrækscenarie, at institutionernes investering i
fx e-læringsplatforme kan blive en øvelse i at
spare bibliotekartimer - når først bibliotekarer
har udvalgt indholdet, kan enhver lærer bruge
platformen. Men så går skolen jo glip af alle de
andre kompetencer og services en bibliotekar
kan tilføre læringsmiljøet jf. Fra Google til
Grundighed.
Vær opmærksom på, at DEFF har oprettet en ny
pulje for projekter op til 150.000 kr, der kan
søges hele året. Formålet er at gøre det lettere
og hurtigere at søge til nye aktiviteter i mindre
målestok. Projekterne skal selvfølgelig falde
inden for DEFFs strategi. Så hvis vi kan få gode

ideer sammen med kolleger, er der her blevet
bedre mulighed for os små uddannelsesbiblioteker til at få fingre i projektmidler.
Til slut skal det nævnes, at styregruppen for
DEFF-projektet Udbygning af indhold og udvikling af forretningsmodel til tidsskrift.dk med
rettidig omhu har valgt at indstille projektet til
lukning før planlagt afslutning. Det er desværre
ikke muligt at skaffe økonomisk opbakning til en
bæredygtig forretningsmodel for videreførelse
efter projektperioden - betalingsvilligheden på
ungdomsuddannelserne, erhvervsakademi- og
professionshøjskolebibliotekerne er der ikke i
disse økonomisk stramme tider. Så vi får desværre
ikke én indgang til mange danske tidsskriftartikler i fuldtekst i denne omgang. n

Brug bibliotekarens mange kompetencer

Vi kan desværre konstatere en lille nedgang i
faggruppens medlemstal - så herfra skal også
lyde en opfordring til, at I hverver nye kolleger
til vores fagområde - jo flere vi er, jo stærkere
kan vi markere os. For eksempel er ungdomsuddannelserne nu blevet så synlige, at DEFF som
et punkt i sin strategiske målsætning vil styrke
informationskompetencer, hvor målgruppen er
både undervisere og studerende. Konkret skal
målet udmøntes i at facilitere ungdomsuddannelsernes digitale udvikling - og der er fastsat et
indsatsområde: Det virtuelle bibliotek på gymnasierne. Lad os håbe, at der falder lidt af til at an-
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Bedre studiemiljø og et levende
bibliotek – i en betonkælder
Af Maia Louise Lunn Vonsbæk, Biblioteksleder og Louise Kruse Fischmann, Bibliotekar

Bibliotekets studiemiljø inkluderer bøger
I forbindelse med en fusion af institutbibliotekerne på ARTS i Aarhus i 2012 blev alle bøger og tidsskrifter
sat i kompaktreoler i kælderen under Nobelparken for at skabe mange flere studiepladser. Det medførte i den
efterfølgende tid utilfredshed og kritik fra brugerne. I 2015 tog vi konsekvensen af kritikken og flyttede
ca. 10 % af bøgerne tilbage og nyindrettede biblioteksrummene.
Artiklen her er en beskrivelse af resultatet af den praktiske øvelse, det er at indrette attraktivt studiemiljø i
uspændende omgivelser i AU Library, Nobelparken. Biblioteket er fortrinsvis placeret i et kælderniveau, der
oprindelig var parkeringskælder og planlagt til at være et supermarked.

Studiemiljø er ikke længere noget, man bare
arbejder med som ’nice to have’. Når studerende
med baggrund i fremdriftsreformen skal arbejde
både hurtigere og bedre i de kommende år, bliver
der et naturligt fokus på, at de fysiske rammer
omkring de studerende skal være optimale. De
fysiske rammers kvalitet er måske ligefrem blevet
et parameter, der kan bidrage til at sikre en
fuldtidsstudiekultur og øge studieintensiteten.
Vores mål var at forbedre studiemiljøet ved at:
• Sætte papirbogen i spil igen, så vi både støtter
op om, at bogen fortsat har en fremtrædende
plads hos mange af vores brugere (vi er et
humanistisk fakultetsbibliotek), og samtidig
sikrer, at bibliotekets ressourcer fremadrettet
bruges effektivt på en mindre men levende
bogsamling.
• Fjerne fornemmelsen af at være i en kælder
• Understøtte trivslen blandt de studerende
ved at skabe små faglommer på biblioteket
- vi ved fra studiemiljøundersøgelser på AU,
at noget af det vigtigste for den studerendes
trivsel er fællesskabet med medstuderende
fra eget fagområde.
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Den levende bogsamling

Vi valgte helt bevidst at genskabe fornemmelsen
af bibliotek i form af én levende fælles bogsamling
(25.000 bøger) opstillet efter Dewey. Samlingen
blev skabt af den mest anvendte litteratur på
tværs af vores 18 forskellige gamle bogsamlinger, der gennem tiden er flyttet sammen i Nobelparken. I samarbejde med Statsbiblioteket og
norske Bibsys (brugen af Dewey er udbredt i
Norge) lykkedes det os at tilføre ca. 80 % af den
fælles bogsamling en automatisk opstillingssignatur ved at matche på ISBN (manuelt ville
det have været alt for ressourcekrævende).
Vores levende samling er i dag sat op, så vores
brugere kan græsse og blive inspirerede, og vi
oplever nu gladere og mere tilfredse brugere i
det daglige.

Illusioner om dagslys og brugerinddragelse
De fysiske rammer blev skabt i tæt samarbejde
med arkitekt Gustaf Lohm, der er ansat på
Aarhus Universitet. Han arbejdede målrettet med
belysningen. Ved at tænke scenografisk og bruge
den nyeste LED teknologi lykkedes det arkitekten

at forstærke oplevelsen af den smule dagslys,
der kommer ind i det store kælderlokale fra en
lille glaspyramide i loftet. Belysningen omkring
glaspyramiden er udviklet til at kunne simulere
dagslys og skifte henover dagtimerne fra mere
blålige til mere rødlige nuancer og skaber således
illusionen om mere naturligt lys.
Belysningen er også differentieret i forskellige
zoner (gangarealer, reolområder og arbejdsområder) og skal bidrage til at skabe attraktive
rammer at arbejde i – uden følelsen af at sidde i
en kælder.
Arbejdet med belysningen blev brugt som en case
for en gruppe AU ingeniørstuderende, der i forbindelse med deres Master i Lysdesign lavede
lysmålinger i rummet. Ligeledes blev vores egne
studerende inddraget i alt fra valg af møbler til
placering af opslagsværker på læsesalene. Forløbet var således præget af både brugerinvolvering og økonomisk bæredygtighed, idet vi, hvor
det har været muligt, har genbrugt reoler og
møbler – nogle endda i nye fortolkninger. 4

Vertikale haver og bedre indeklima

3 etager og nyt indgangsparti

Grønne plantevægge var et andet arkitektonisk
greb i vores forsøg på at skabe et bedre studiemiljø i kælderen. Arkitekten lancerede idéen tidligt som en erstatning for manglende udkig. Det
store kælderlokale er derfor nu indrettet med tre
grønne vægge, og foruden nyhedens interesse
har vi også kun fået positive tilbagemeldinger
her. Alle forbehold om døde planter, lugtgener,
bananfluer, jordbakterier og pollenallergi er gjort
til skamme.

Ud over det store kælderareal er biblioteket
også udfordret af at være spredt på 3 etager i 2
sammenhængende bygninger. Vi valgte derfor
at arbejde med ny skiltning og mange roll-ups,
der visuelt samler biblioteket – og som gør det
nemmere for vores brugere at orientere sig om
alle de faciliteter og services, vi tilbyder.
Indgangspartiet og skrankeområdet fik også et
mindre face-lift. Det blev gjort udelukkende ved
at genbruge bibliotekets egne møbler og nogle
flytbare glasvægge samt en skranke fra et andet
AUL bibliotek.

Planterne vokser i små poser, som nemt kan
skiftes ud, hvis der sker noget med en enkelt
plante, et automatisk vandringsanlæg sikrer mod
udtørring, og planterne er valgt, så de kan leve
af LED lys. Både luftfugtigheden og iltmætningen i kælderen er meget bedre nu, og vi har
ikke hørt nogle af de klager, vi tidligere ofte fik
over tæt og tung luft, træk fra ventilationen
eller kulde/varmegener. Så lever vi med, at vi
blandt spøgefugle i forskningsmiljøerne er blevet
kaldt ’Plantoramas filial i Nobelparken’.
Et andet område, vi prioriterede højt, var adgang
til strøm. Vi ved fra de studerende, at der altid
mangler strømstik til opladning af computere,
tablets og telefoner, og vi valgte derfor en løsning med stikdåser ved alle gruppearbejdspladser. De hænger ned fra loftet i 5 m lange
ledninger, der udgår fra store kabeltromler på
loftet med en støvsugerledningsmekanisme, der
sikrer, at ledningerne hurtigt kan ryddes væk
igen. Ingen falder over ledninger, og vi behøver
ikke længere udlåne forlængerledninger.

Dedikerede læsesale som fagligt
mødested

I forbindelse med ombygningen blev der også
rykket rundt på funktionerne, således kælderen
nu primært rummer pladser til gruppearbejde,
og vores store stille-læsesal, der tidligere var
placeret i det store kælderlokale, blev rykket op i
stueplan i et rum med lys fra 3 sider.
På 2. sal findes fire mindre læsesale med 20-30
pladser i hver, og flere af dem har nu fået et
fagligt fokus. Der er således indrettet en særlig
læsesal til Teologi og Religionsvidenskab, hvor
deres primære tekster og opslagsværker står.
Ligeledes er der dedikerede læsesale til de særligt bogtunge fag som Klassisk Arkæologi og

Fremadrettet vil vi nu fokusere på at udvikle og
vedligeholde den levende fælles bogsamling
placeret i et studiemiljø, vi er stolte af, og bruge
vores ressourcer på at udvikle på de services
og aktiviteter, der skal tilbydes i og udenfor
biblioteksrummet. n

Fotograf: Mette Hansen

Filologi samt Historie, som har fået deres eget
lille håndbogsbibliotek. Dette er gjort for at
understøtte de faglige miljøer og skabe faglige
mødesteder for de studerende, der ellers er
spredt ud i mange forskellige bygninger. Vi
mærker klart en øget tilfredshed med læsesalene
og det, at man nu har meget større chance for
at møde andre studerende fra eget fagområde.
Ideen kom i øvrigt fra de faglige miljøer selv.

Fotograf: Maia Louise Lunn Vonsbæk

Biblioteket har lige deltaget i en stor LibQual brugerundersøgelse og her har de studerende
også kommenteret på de nye faciliteter. De siger bl.a. ”Spot on!”, ” Such an amazing library”
og ”Jeg elsker de grønne vægge i Nobelparkens bibliotek”
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- at skelne mellem lødig
forskningsformidling og fup-forlag
I 2014 blev der lanceret en national
Open Access strategi for de danske
universiteter, som sigter mod 100 %
Open Access (OA) til universiteternes
peer-reviewede forsknings- og
konferenceartikler i 2022. Strategien
er et udtryk for et øget ønske om at
åbne op for forskningen, og den har
sat en tyk streg under, at OA er et
område, man ikke kommer udenom
og dermed også bliver nødt til at
forholde sig til på fag-, forskningsog uddannelsesbibliotekerne
Af Karen Sofie Hytteballe Ibanez,
Roskilde Universitets Bibliotek

OA og kvalitet

OA bliver defineret som fri, online adgang til
peer-reviewede videnskabelige publikationer,
og der er rigtig mange gode argumenter for at
åbne op for forskningen. Et af de allervigtigste
argumenter er, at den offentlige finansierede
forskning bør være offentligt tilgængelig, og
netop dette samfundsmæssige aspekt af OA
er givetvis en af mange årsager til, at man ser
en udvikling henimod en publiceringsstruktur
med flere og flere deciderede OA tidsskrifter,
samt OA artikler i de traditionelle licensbelagte
tidsskrifter.
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På en uddannelsesinstitution skal de studerende
ikke nødvendigvis vide, om de kilder, de har fat
i, er OA-publiceret eller ej – men de skal være
i stand til at vurdere, hvorvidt et tidsskridt er
lødigt, og om kvaliteten er i orden. Dette gør sig
selvsagt gældende for alle aspekter i processen
med at udvælge relevante, valide kilder og er
ikke kun vigtigt i forhold til OA-publikationer.
Men OA bevægelsens udbredelse har udover
at åbne op for forskningen, som jo er en gave,
også givet grobund for et helt nyt marked af OA
udgivere af mere eller mindre lødig karakter.

Gylden Open Access

Som bibliotekar er det derfor hensigtsmæssigt,
at have en grundlæggende forståelse af OA landskabet og være opmærksom på udfordringerne.
Der er forskellige typer af OA publicering, og
de er i sagens natur ret forskellige og fordrer
forskellige strategier til kvalitetsvurdering.

Artikler der publiceres OA i de traditionelle
betalingsbelagte tidsskrifter, det kan være et
tidsskrift fra Elsevier, Springer etc. Denne form
for OA publicering involverer altid betaling af
APC og er på lang sigt en meget dyr måde at
sikre OA på, da man på bibliotekerne typisk
også betaler en licens for at have adgang til
selvsamme tidsskrift.

Grøn Open Access

Forskeren deponerer en version af sin forskningsartikel i et institutionelt arkiv. De studerende
vil typisk støde på denne type OA publikationer,
hvis de søger i Google Scholar, som får information fra en del digitale arkiver såsom forskningsdatabasen.dk, der dækker alle publikationer fra
de danske universiteter, og som er kvalitetssikret
af bibliotekarer på universiteterne. Er der knyttet
en publikation til en post i forskningsdatabasen,
kan man derfor have tillid til, at både kvalitet
og lødighed er i orden. Kaldes også Parallelpublicering.

Artikler der udgives i rene OA tidsskrifter, dvs.
tidsskrifter, hvor alt indhold er åbent for offentligheden, kategoriseres som gyldne OA artikler.
Ofte betaler man et vederlag (APC) for at udgive
sin publikation. Lige præcis med denne kategori
af OA skal man være en smule varsom, da der
desværre er mange, der forsøger at spinde guld
på dette nye publiceringsparadigme og derfor
etablerer Open Access tidsskrifter med det ene
formål at tjene penge.

Hybrid Open Access

Spot fup-forlag og predatory publishers

Som nævnt involverer gylden OA en form for
betaling, hvilket, ikke overraskende, forsøges
udnyttet af mange fup-forlag uden reelle hensigter. Heldigvis er der god hjælp at hente, når
det kommer til gode tips til kvalitetsvurdering
af OA tidsskrifter. Jeffrey Beall, bibliotekar på
Auraria Library ved Denver University, vedligeholder en efterhånden legendarisk liste over
de såkaldte predatory publishers https://
scholarlyoa.com/. Predatory publishers er OA4

udgivere af tvivlsom karakter og kvalitet, og
Bealls liste er rigtig god til hurtigt at tjekke,
hvorvidt et mistænkeligt forlag eller tidsskrift
er på listen. Listen er ikke blot et produkt af
en endog god fornemmelse for, hvornår der er
tale om fup, men vurderet ud fra en lang række
kriterier. Jeg vil nævne nogle af de typiske
kendetegn for fup-tidsskrifter herunder.

Impact factors

ISSN

Hvis tidsskriftet heller ikke kan mønstre et ISSN,
er det bestemt også værd at bide mærke i.

Titlen

Hvis tidsskriftstitlen ligner et anerkendt og veletableret tidsskrifts titel, kan det naturligvis
betyde, at man tror, at man har fat i det korrekte
tidsskrift.

Spot de gode OA tidsskrifter

Høje impact factors for et tidsskrift, der først er
begyndt at publicere i 2014, er ikke realistisk, og
alarmklokkerne bør derfor ringe, hvis et relativt
nyt tidsskrift skilter med dette. Det samme gør
sig gældende, hvis tidsskriftet påstår at være
førende indenfor et fagområde, men samtidig
først lige er begyndt at udgive artikler. Det er
naturligvis fint at være stolt af sit produkt og
have store armbevægelser, men det bør alligevel
tjekkes, om tidsskriftet er så førende, som det
påstår at være.

Der er heldigvis iværksat gode initiativer, der
samler de gode OA tidsskrifter og forlag, og
som kan benyttes som pejlemærke i kvalitetsvurderingen. DOAJ – Directory of Open
Access Journals (www.doaj.org) er et aldeles
udemærket site at gå til for at finde kvalitetsvurderede, forskningsbaserede OA tidsskrifter.
DOAJ var i 2014 igennem en oprydning af de OA
tidsskrifter, de inkluderer i deres base, og har
rimelig skrappe krav til optagelse.

Kontaktoplysninger

OJS – Open Journal System er en publice-

Hvis kontaktadressen er en gmail, hotmail eller
lign., er der god grund til at være skeptisk. Intet
anerkendt akademisk forlag har en hotmailadresse som kontaktoplysning. Dette er en oplysning, der er relativ nem at finde i tidsskriftets
kontaktoplysninger, og derfor det første sted
man bør orientere sig, hvis man er i tvivl.
Opererer tidsskriftet udelukkende med en webform uden nogle kontaktoplysninger i øvrigt, bør
man være også skeptisk.

ringsplatform, som mange danske og internationale universiteter benytter sig af til OA udgivelser. I Danmark hostes en stor del af de
nationale OJS tidsskrifter på universiteterne
med kompetente bibliotekarer indover.
Derudover udgiver mange universiteter og
uddannelsesinstitutioner OA-Libguides, som er
en guldgrube af god information om de forskellige aspekter af Open Access med links til
gode OA ressourcer. Denne nyttige information

kan med fordel fungere som inspiration i formidlingsaspektet af Open Access, og føler man
sig inspireret til at lave noget tilsvarende, er det
så heldigt, at Libguidesystemet understøtter og
opfordrer til genbrug af indhold.
Med ovenstående i baghånden er man godt
klædt på til at vurdere, hvorvidt en OA artikel er
af god kvalitet eller ej. Samtidig kan man glæde
sig over, at flere og flere forskere vælger at
publicere OA enten via deres institutionelle arkiv
eller i gyldne OA tidsskrifter (også de gratis),
hvilket i høj grad fremmer videndeling og i al
sin enkelthed gavner samfundet. n

Eksempler på
danske OJS platforme:
http://ojs.statsbiblioteket.dk/
http://ojs.ruc.dk/
https://tidsskrift.dk/
https://journals.aau.dk/index.php/index/index
Bealls kriterier er gode at have i baghovedet,
når man som bibliotekar skal vejlede studerende og undervisere i at kvalitetsvurdere
deres kilder:
https://scholarlyoa.files.wordpress.com/
2015/01/criteria-2015.pdf
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Digital dannelse i praksis ----------Klassens elever ser aktive og fordybede ud. Men går man ned bagerst i klassen, så man kan se elevernes
computerskærme, er billedet et helt andet. Kun en lille håndfuld tager noter eller ser på undervisningsrelaterede
ting. Men ind imellem - og på skift - holder eleverne korte pauser fra deres computeraktiviteter og lytter i stedet
til læreren, lige længe nok til at de kan markere, så læreren ser, at de er med. Så forsvinder de igen bag skærmen.
Læreren aner ikke uråd.
Af Anne Boie Johannesson, Gymnasiekonsulent på CFU UCC, Lektor og it-vejleder på Køge Gymnasium

Lidt senere på året skal klassen skrive den første
større projektopgave. Men langt de fleste elever
ved ikke noget om, hvordan man anvender og
vurderer kilder fra nettet, og hvor skellet går
mellem inspiration og plagiat. De fleste projektopgaver har ingen eller meget få kildehenvisninger.
Det er et par af de situationer i en almindelig
gymnasiehverdag, der viser vigtigheden af, at
eleverne tilegner sig digital dannelse, så de får
en reflekteret omgang med digitale medier. De
unge er gode til at bruge nettet til mange ting,
men måske ikke altid lige det undervisningsrelaterede. I det følgende vil jeg beskrive, hvordan
vi (it-vejledergruppen) har grebet arbejdet med
digital dannelse og digitale kompetencer an på
Køge Gymnasium (KG).

Hvad er digital dannelse?

Det første og vigtigste spørgsmål, vi i it-vejledergruppen måtte stille os selv, var, hvad vi mente,
at digital dannelse er. Spørgsmålet er ikke nemt
at besvare, og digital dannelse er en dynamisk
størrelse, der ændrer sig over tid. Vi lod os bl.a.
inspirere af 21st Century Learning Design og
de kompetencer, der ifølge den tænkning er de
vigtigste i fremtiden, nemlig videnskonstruktion,
kollaboration, selvevaluering, problemløsning og
innovation, kompetent kommunikation samt
anvendelse af it. Selvom kompetencerne ikke
eksplicit handler om digital dannelse, er de vigtige at tilegne sig for at kunne agere i et gennemdigitaliseret samfund. Og kompetencerne
trænes rigtig godt ved anvendelse af forskellige
it-værktøjer i undervisningen.
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Tække og Paulsen skriver, at digital dannelse
betyder, at “opvoksende generationer ikke blot
skal lære at anvende digitale medier til dit og
dat. Derimod skal de støttes til at bruge it til at
udvide deres horisont og til at forholde sig til
den samlede globale situation.” Dermed siger de,
at digital dannelse ikke kun handler om at søge
information og kunne lade være med at bruge
sociale medier i undervisningen, men også om
at udvikle sig til reflekterende og velfungerende
samfundsborgere, der kan deltage i demokratiske debatter og beslutningsprocesser. Og der
vil vi selvfølgelig gerne hen med vores elever.
Men nu skulle definitionen jo også kunne omsættes til praksis inden for den almindelige
gymnasiehverdag. På CFU UCC havde vi tidligere diskuteret og sammen med gymnasieklasser
omarbejdet Anders Stubkjærs bud på de kompetencer, der udgør digital dannelse - og den
arbejdede vi videre med på KG (se boksen næste
side).

De praktiske rammer

For at kunne træne de digitale kompetencer,
indførte vi et studiekompetencemodul (af 95
minutters varighed) hver anden uge i 1g’ernes
skemaer. Det skulle give tid og rum til det praktiske arbejde. Dernæst udviklede vi materiale og
planer for de enkelte studiekompetencemoduler,
så det var let at gå til for de kolleger, der skulle
afholde modulerne. De enkelte lærerteams kunne vælge mellem at få materialerne i Meebook
eller på et Google Site, og de kunne selv tilpasse
det efter behov.

It-vejledergruppen afholdt dernæst kurser og
workshops for at gøre lærerne trygge med at
kunne træne elevernes digitale kompetencer.
Det var både instrumentelle kurser, fx i anvendelse af Meebook eller i annotering i pdf-filer,
men også ultrakorte kurser i, hvordan modulerne
kunne afvikles. Det viste sig at være et stort
behov i lærergruppen, hvor en del havde brug
for selv at udvikle de kompetencer, som de
skulle undervise eleverne i.

Grundforløbet

Da vi nu havde fået de praktiske rammer på
plads, skulle vi fordele de digitale kompetencer
over de tre gymnasieår. Vi startede med at se på
hvilke kompetencer, der skulle trænes i grundforløbet, og vi besluttede, at det skulle være
dem, der ville hjælpe eleverne mest med hensyn til udvikling af fornuftige studievaner: at
regulere privat brug af it i forbindelse med
undervisning samt at kunne læse og tage noter
på en hensigtsmæssig måde på skærm.
Modulet om regulering af privat brug af it i
undervisningen havde den dagsorden at gøre
eleverne bevidste om, at man ikke kan multitaske samt at få dem til at opstille en kontrakt
for, hvordan de vil ændre adfærd med hensyn
til deres it-brug.
Eleverne læste en artikel af Lone Frank, hvor det
refereres, at hjerneforskning har vist, at multitasking ikke er muligt, og at hvis man alligevel
prøver, får det negative konsekvenser. Dernæst
udførte de en simpel multitasking-test, og til
sidst indtalte de en podcast til læreren med4

------ på Køge Gymnasium

Digital dannelse på Køge Gymnasium
Følgende kompetencer bør eleverne mestre i løbet af deres gymnasieforløb
• at kunne regulere egen brug af it i undervisningen
• at kunne søge information på nettet på en kritisk og kvalificeret måde
• at forstå forskellen mellem inspiration eller hjælp og så plagiat
• at kunne færdes i de sociale medier på en reflekteret måde
• at kunne etablere, vedligeholde, udvikle og beskytte en digital identitet
• at kunne læse og tage noter på en hensigtsmæssig måde på skærm
• at have mod, lyst og evne til selv at sætte sig ind i nye digitale værktøjer
• at kunne fremstille produkter til bestemte målgrupper på nettet
• at kunne anvende hensigtsmæssige faglige programmer og værktøjer
• at kunne deltage i debatter og videndeling på nettet

deres beslutninger. Langt de fleste elever var
overraskede over, hvad de havde lært, og de
traf beslutninger om, at de ville lukke Facebook
i timerne, at de ville læse lektier med mobilen
slukket eller uden at være på de sociale medier
samtidig.

De tre næste moduler handlede om digital læsning og annotering med det formål at bevidstgøre eleverne om, hvordan de læser bedst, og
hvordan man annoterer i digitale tekster af
forskellige typer. Det første modul gik med nogle
læsetests, for at eleverne på egen krop kunne
erfare forskellige måder at læse på, samt hvilken
effekt, det har på hukommelse og forståelse at
annotere undervejs.

Dernæst fik eleverne i grupper en opgave, de
skulle lave en videovejledning om. Modulet var
tænkt på den måde, at eleverne blev eksperter
i deres gruppes opgave, mens læreren ikke
behøvede at være ekspert i noget af det. Det
tredje modul blev brugt på at se og kommentere
videovejledningerne, samt på at hver enkelt elev
kunne komme i gang med at bruge værktøjerne
på deres egen computer. 4
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Studieretningsforløbet i 1g

Efter grundforløbet tog vi fat på andre kompetencer. Fx at organisere og dele links og digitale
noter, som blev trænet ved, at eleverne skulle
finde de mest optimale måder at gøre det på.
Grupperne præsenterede løsningerne for hinanden, og vi diskuterede fordele og ulemper ved
dem i fællesskab. Derefter skulle hver enkelt
elev i gang med at implementere den løsning,
som vedkommende syntes bedst om. Til sidst
sikrede vi, at alle elever lavede backup af deres
computere i skyen.
Kompetencen at kunne skelne mellem inspiration/hjælp fra nettet og plagiat blev trænet med
nogle gruppeopgaver. Det var ikke tænkt som
egentlig undervisning i informationssøgning det kommer senere - men i fornuftig omgang
med kilder fra nettet. Eleverne gav udtryk for,
at det var meget øjenåbnende for dem, og det
var nyt stof for de fleste. De faglige programmer
blev trænet i fagene, ikke i studiekompetencemodulerne, og det var op til de enkelte faglærere.
Den sidste kompetence - at kunne færdes i de
sociale medier på en reflekteret måde - blev
trænet med udgangspunkt i et fællesarrangement, hvor eleverne blev præsenteret for en
række cases om uheldig adfærd på de sociale
medier med mere eller mindre voldsomme
konsekvenser. Dernæst skulle de i klasserne
diskutere sig frem til en ’code of conduct’ om
deres egen adfærd. De skulle bl.a. tage stilling
til, hvorvidt det er i orden at tagge hinanden på
billeder på Facebook, og om opslag skal slettes,
hvis nogen beder om det.
Sidst i 1g skal udbyttet af studiekompetencemodulerne evalueres. Det er planen at gøre dette
i forbindelse med dansk-historieopgaven (DHO),
der skrives sidst i maj. I forbindelse med at
eleverne har et par skrivedage på skolen, taler en
af lærerne med hver enkelt elev. Eleven viser her,
hvordan vedkommende læser og tager noter på
skærm, organiserer links og noter, samt hvordan
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Køge Gymnasiums it-strategi
På KG er det centralt, at digital dannelse ses som en nødvendig del af almen
dannelse, og at den digitale dannelse både har en praktisk og en refleksiv
dimension. I skolens it-strategi står der følgende om de to dimensioner:
På det praktiske plan er det vigtigt at kunne anvende tekstbehandlingsprogrammer, støtteprogrammer og kollaborative værktøjer, at have kendskab
til og forståelse for forskellige (og nye) it-værktøjer, samt erfaring med offentliggørelse af egen faglig produktion på nettet.
Det er ligeledes vigtigt, at man oparbejder en evne til på selvstændig vis at
sætte sig ind i nye programmer og medier.
På det refleksive plan skal man kunne forholde sig kritisk til informationssøgning og kende forskel på plagiat og inspiration, samt have en forståelse
for de processer, der sættes i gang, når ens egen produktion offentliggøres på
nettet. Man skal ligeledes være bevidst om, at man har en digital identitet,
hvad end man ønsker det eller ej. Denne identitet og de digitale spor, der
sættes, vil følge eleverne gennem hele livet.

de anvender kilder fra nettet. Lærerne tjekker
desuden, om indholdsfortegnelse og fodnoter er
genereret med tekstbehandlingsprogrammets
indbyggede værktøjer.

Træning af kompetencer i 2g

Vores plan for studiekompetencemoduler i 2g
er endnu under udarbejdning, og vi afprøver
vores ideer på en pilotklasse, så meget kan nå
at ændre sig, inden det bliver implementeret
for alle. Men indtil videre er vores erfaringer, at
der er behov for at træne samme digitale kompetencer som i 1g. Desuden vil vi gerne tage
fat på at træne: at kunne søge information på

nettet på en kritisk og kvalificeret måde, at
kunne etablere, vedligeholde, udvikle og beskytte
en digital identitet samt at have mod, lyst og
evne til selv at sætte sig ind i nye digitale
værktøjer.
Princippet er igen, at klasserne får et modul
hver anden uge. I pilotklassen startede vi med
et modul om læsning og annotering på skærm
samt om organisering af links og noter. Vi tjekkede elevernes vaner, og de fortalte hinanden om,
hvordan de gjorde, så de kunne inspirere hinanden, og så dem, der endnu ikke var hoppet på
vognen, blev tilskyndet til det. Dernæst havde 4

------- på Køge Gymnasium
nettet. Sidst i modulet tjekkede eleverne deres
privatindstillinger på diverse sociale medier.
Dernæst tog vi fat i informationssøgning og
plagiat med udgangspunkt i et par DHO’er fra
1g, hvor plagiatkontrollen havde vist udslag.
Ud fra dem genopfriskede vi, hvordan man
anvender kilder fra nettet. Desuden blev
eleverne undervist i informationssøgning.
Som et sidste modul indtil videre har vi arbejdet
med kompetencen at have mod og lyst til at
sætte sig ind i nye digitale værktøjer. Det gjorde
vi ved at lave et show-and-tell-modul, hvor hver
elev på 3 minutter skulle vise resten af klassen
et program, en genvej eller andet, der gør hverdagen lettere. Vi samlede de gode tips sammen
og sørgede for, at de efterfølgende var tilgængelige for eleverne.
Af flere årsager har det været svært at få lagt
ret mange moduler ind i pilotklassens skema,
men vi vurderer, at behovet for træning af de
digitale kompetencer er lidt mindre end i 1g,
hvorimod træning af almene studiekompetencer
nok er lidt større. Det har for eksempel været
et stort behov for klassens elever at få nogle
værktøjer til, hvordan de kan planlægge deres
tid på en konstruktiv måde, så både skole,
hjemmearbejde, job, kæreste, sport osv. kan nås.
vi et modul om regulering af privat brug af it i
undervisningen, hvor eleverne læste en anden
artikel om multitasking, så en dokumentar, og til
sidst fornyede deres kontrakter fra 1g.
I det følgende modul arbejdede vi videre med
digital identitet og sociale medier. Vi viste programmer som Cold Turkey, der kan blokere fx
Facebook i bestemte tidsrum. Vi fortalte også
om tracking på nettet. Ved hjælp af et plugin i
Firefox (Lightbeam) kan man se hvilke tredjepartssites, der følger ens aktivitet og evt. lægger
cookies på computeren. Vi viste desuden eksempler på programmer, der sikrer privatliv på

Det videre arbejde

Vi er selvfølgelig spændte på evalueringer fra
1g’s lærere og elever af, hvordan de synes, at
udbyttet af modulerne har været, og det vil
have betydning for, hvordan vi vælger at gøre
for de kommende 1g’ere, men vi forventer, at
det vil være småjusteringer. Vi har allerede gjort
en del erfaringer med hensyn til den praktiske
organisering - bl.a. hvilke lærere, der skal tage
sig af hvilke studiekompetencemoduler.
Med hensyn til udrulning for alle 2g’erne skal
vi i løbet af foråret lave en plan og udvikle
materialer. Og så fortsætter arbejdet med pilot-

klassen, der snart bliver 3g’ere selvfølgelig også.
Vi forudser, at der også i 3g vil være behov for
at repetere de tidligere gennemgåede emner.
Desuden vil der være fokus på at træne eleverne
i at fremstille produkter til bestemte målgrupper
på nettet og at kunne deltage i debatter og
videndeling på nettet.
Centrale medspillere i arbejdet med digital
dannelse og digitale kompetencer er skolens
it-vejledere og ledelse. Bibliotekaren ville også
være en meget vigtig resurseperson, som vi
har savnet at kunne gøre brug af på vores
skole. Men mindst lige så vigtigt er det at sikre
opbakning fra de lærere, der skal gennemføre
studiekompetencemodulerne. Det er langt fra
alle, der har følt sig sikre i stoffet, og for mange
har det været grænseoverskridende at skulle
undervise i noget, som man ikke selv har helt
styr på. På den måde er projektet med at udvikle
digital dannelse hos eleverne i lige så høj grad
et spørgsmål om at styrke lærernes digitale
dannelse. n
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Mit forsøg med Prezi og Flipped Classroom
I foråret 2015 tog jeg 2. modul
i Diplomuddannelse i biblioteksdidaktik: Didaktik med medier. Vi
var en blandet gruppe bibliotekarer
fra både folke- og uddannelsesbiblioteker, og der var repræsentanter
fra ungdomsuddannelserne til UC’erne.
Det var rigtig interessant at høre om
hinandens praksis og dejligt at blive
opdateret og inspireret til at inddrage
nye former for IT i sin undervisning.
Kurset var en god blanding af teorier
om digital literacy og didaktisk
design, som forståelsesramme for
udvikling af undervisning og læring
med IT og medier, og introduktion til
programmer, man kan bruge i itmedieret undervisning. Til eksamen
skulle vi lave et praktisk produkt,
hvor vi designede didaktiske forløb
med anvendelse af IT-støttet læring
suppleret af en kort skriftlig opgave.
Af Pernille Frandsen, UCC Pædagoguddannelsen

Mit projekt med Prezi

Jeg har i mange år undervist i referenceteknik
på pædagoguddannelsen, og det var derfor
oplagt, at jeg tog udgangspunkt i min erfaring
om dette emne.
Når jeg underviser i referencebrug, oplever jeg
ofte, at det er nyt stof for de studerende, og at
det foranlediger til gode diskussioner og mange
spørgsmål, men det betyder også, at jeg ikke
altid når alt stoffet, hvilket er frustrerende for
mig - og for de studerende, når de senere skal
arbejde med kilder i deres opgaver. En anden
udfordring er, at vi ikke altid formår at få lagt
undervisningen just in time, så det passer til,
hvornår de studerende skal skrive opgave, og
de derfor har glemt dele af stoffet, når de rent
faktisk skal bruge det. Når de så skal i gang med
opgaven, ønsker de individuel vejledning - en
service, jeg ikke har mulighed for at yde.
Jeg havde derfor et ønske om at lave et produkt,
som de studerende kunne vende tilbage til og
dermed få den nødvendige information uden,
at de behøvede at opsøge mig personligt. Jeg
ville også, inspireret af teorierne om Flipped
Classroom, give de studerende mulighed for at
orientere sig i stoffet inden undervisningen, så

det måske ville virke knap så nyt for dem, og vi
ville nå længere i lektionen.
Jeg valgte at lave en Prezi. Prezi er et præsentationsprogram ligesom Power Point, men mere
dynamisk og mindre lineært, og så er det webbaseret og gratis. Det er nemt at indsætte
videoer, billeder, lyd, links etc. i en Prezi, og den
er let at dele. Man kan enten sende et link til
præsentationen, eller den kan søges frem, dvs.
at andre også kan bruge den, hvis de synes, den
giver mening.

Hvordan er det gået?

I praksis har det været dejligt for de studerende,
at de kunne vende tilbage til oplægget efterfølgende, og det har lettet min hverdag at have
et produkt, jeg kan henvise til. Til gengæld er det
ikke lykkedes mig (endnu) at få de studerende til
at se oplægget inden undervisningen, så vi ser
stadig Prezien sammen i fællesskab. Det er ellers
meningen i teorien om Flipped Classroom, at de
studerende skal se ’forelæsningen’ hver for sig
på forhånd, så man i klassen kan bygge videre
på den og lave øvelser i fællesskab. Dertil er jeg
ikke nået, og spørgsmålet er, om jeg nogensinde
gør det, da jeg ingen sanktionsmuligheder har
overfor de studerende i fald, de ikke har set mit
oplæg som forberedelse til min undervisning. n

Hvad er Flipped Classroom?

Flipped Classroom eller Flipped Learning
er en undervisningsform, der enkelt fortalt
vender den traditionelle undervisning på
hovedet, idet eleverne ser lærer- eller
forlagsproducerede videoer el.lign. forud
for undervisningen. I stedet for at læreren
står i klassen og holder et oplæg, har
eleverne set videoen, hvor lektionens emne
bliver vist og forklaret på forhånd. På den
måde møder eleverne forberedte op til
timen og er klar til mere elevaktiverende
arbejdsformer med mulighed for at
samarbejde i klassen og få hjælp af
læreren.
Min Prezi: https://prezi.com/lyhzb2f8ggu4/
et-kursus-i-referenceteknik-vbiblioteket/
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Mit forsøg med padlet i undervisningen
Jeg deltog også på Didaktik med medier, og i mit praktiske eksamensprojekt ønskede jeg at tilrettelægge et
undervisningsforløb på basis af en didaktisk analysemodel for at understøtte de studerendes læring med brug af
Padlet i undervisningen. Padlet er en gratis virtuel opslagstavle, der er velegnet til videndeling.
Af Lone Nørgaard Pedersen, VIA Bibliotekerne, Thy Uddannelsescenter

Studieaktivitetsmodellen som baggrund

Undervisning på professionsbacheloruddannelser
foregår i dag som blended learning, hvor traditionel klasserums- og netbaseret undervisning
med digitale medier kombineres og integreres.
Læringen, der foregår i såvel det virtuelle som
det fysiske rum, kaldes også det konvergente
læringsrum. For at begå sig dér skal de studerende være digitalt kompetente.
Professionshøjskolerne har udarbejdet en studieaktivitetsmodel, der tydeliggør, at ansvaret for
de studerendes læreprocesser er et fællesanliggende for både underviseren og de studerende.
Dele af undervisningen initieres af underviseren,
andet af de studerende. Noget sker i fællesskabet ved deltagelse af både underviser og studerende, andet alene af de studerende udenfor
klasserummet.
Vi bibliotekarer underviser i informationskompetence, da det af uddannelserne betragtes som
et fag, der skal understøtte professionens egen
faglighed. Undervisningen tilrettelægges efter
studieaktivitetsmodellen. Vi er ved at udvikle
undervisningens indhold fra informationskompetence til undervisning i digital literacy med
didaktisk design i konvergente læringsrum for at
udvikle læringsforløb med it og digitale medier,
hvor brugergenererede webteknologier indgår,
og hvor de studerende opnår både informationsog digitale kompetencer.

Padlet i praksis

De studerende havde før undervisningen forberedt sig ved at undersøge sygeplejefaglige
databasers indhold og søgefaciliteter ved at
se eller læse digitalt vejledningsmateriale. I
klassen fik de mulighed for at være aktive i
læreprocessen i et praksisfællesskab, idet de
producerede indhold på en Padlet. Det digitale
medie Padlet er let at anvende som en digital

opslagstavle, der er velegnet til korte beskeder
og samtidig er synlig for alle hele tiden.

tilstræbte jeg at gøre de studerende aktive,
engagerede og selvhjulpne.

De studerende delte viden og reflekterede ved
at stille spørgsmål eller kommentarer synkront
på Padlet, mens andre studerende formidlede
deres database. Da den konkrete Padlet er
placeret på deres holdsted, har de mulighed for
at genanvende kommentarerne derfra, hvis de
ønsker det og dermed tilgå undervisningmaterialet asynkront ved selvstudie.

Da de studerende anvendte min pc til fremlæggelse, havde jeg ikke mulighed for at være
aktiv på Padlet hele tiden, men fik i stedet en
mulighed for at lytte til og observere deres
adfærd. I situationen valgte jeg at tie stille
og lade de studerende være i dialog indbyrdes
for gennem erfaringsudveksling på peerto-peer niveau at opnå viden og læring i et
praksisfællesskab.

Som underviser valgte jeg en rolle som facilitator for at igangsætte læreprocessen i gruppearbejdet og som moderator på den digitale opslagstavle. Her tilføjede jeg supplerende kommentarer, præciserede udsagn eller formidlede
stoffet på en anden måde. Ved bevidst at fravælge roller som distributør eller instruktør

Jeg oplevede, at det påvirkede min undervisning
på en måde, hvor de studerende blev mere aktive,
ved jeg valgte en mere tilbagetrukket rolle. Som
moderator opsamlede jeg undervisningen til
sidst og præciserede formålet for læringsforløbet. n
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Fra google til grundighed
- startede i UB
En mandag aften i februar afholdt BF og Statsgruppen et velbesøgt
gå-hjem-møde under overskriften ”Fra Google til grundighed” i
BFs nye domicil i Akademikerhuset. Arrangementet var et led i den
markedsføringskampagne for uddannelsesbibliotekarer, som hovedbestyrelsen skød i gang i 2015. Formålet var at udbrede kendskabet til
uddannelsesbibliotekarer og den værdi, de skaber på uddannelsesstederne.
Af Susanne Dyna Knudsen, Midtsjælland Gymnasium.
Fotograf: Lone Nørgaard Pedersen

Bibliotekarer skaber værdi

Kim F. Josefsen, BFs hovedbestyrelse og bibliotekar på Roskilde Handelsskole, indledte med at
opridse baggrunden, at det hele startede med
nogle utilfredse bibliotekarer, som skrev i
Uddannelsesbibliotekaren. Herefter nedsatte BF
en arbejdsgruppe til at afdække, hvor mange
bibliotekarer, der er på ungdomsuddannelserne,
der blev udfærdiget statistisk materiale, som
kunne brande, at der var brug for uddannede
medarbejdere. Arbejdsgruppen lavede en indstilling til hovedbestyrelsen, der bl.a. resulterede
i Fra google til grundighed, som blev udsendt til
ungdomsuddannelsernes rektorer.
Derefter fortalte tre uddannelsesbibliotekarer
om deres erfaringer med undervisning af elever
og studerende og den vigtige opgave med at
hele tiden at gøre opmærksom på den værdi, de
skaber for eleverne.

Profilering er vigtig

Lonnie Tenja Andersen, Egedal Gymnasium og
HF, lagde ud med at sige: ”Det havde været
super, hvis det havde været gymnasieledere, der

havde siddet her i aften”. Hun fremhævede, at
det er vigtigt at profilere sig, så ens faglighed
bliver synlig. Effekten af at være synlig på lærerværelset skal ikke underkendes. Man skyder sig
selv i foden, når man altid prioriterer eleverne
og bøgerne og nørder i samlingen. Hun kom også
ind på, at det er vigtigt at have værdi i organisationen. Det kan man fx få ved at samarbejde
med lærerne, ved at byde ind og gribe de
chancer, der byder sig, og vise, hvad man kan.

Evaluering af undervisningen

Stine Randklev Nissen, Niels Brock, fortalte, at
der foretages evalueringer af undervisningen
hvert kvartal. Det foregår ved, at eleverne per sms
bedømmer bestemte parametre ved undervisningen. På Stines opfordring bliver der også målt
på hendes undervisning og elevernes brug af
biblioteket. Det var lidt angstprovokerende til
at begynde med, men det har givet så positive
sms-målinger, at Stine har vundet en pris på
skolen. ”... det interessante er, at jeg kan se, at
de klasser, som jeg for nylig har været i kontakt
med, vurderer biblioteket mere positivt.”

Bibliotekarens kompetencer understøtter læring på alle planer

Uddannelsesbibliotekets kerneopgaver er at fremme og understøtte almen dannelse og digital
dannelse. Bibliotekaren, som bør være en integreret del af uddannelsesinstitutionernes hverdag,
støtter op om væsentlige aktiviteter som lektielæsning, gruppearbejde, opgaveskrivning,
eksamenslæsning, lystlæsning og undervisernes forberedelse. (Fra Google til grundighed, s. 12)
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21.st Century Skills

Bodil Veileborg, UCC Hillerød, lagde i sit oplæg
vægt på vigtigheden i at arbejde med 21st
century skill, som går ud på at finde, vurdere
og anvende information, ligesom der lægges
stor vægt på, at de studerende behersker de
grundlæggende akademiske arbejdsmetoder.
Bodil havde følgende tips: Placer bibliotekets
undervisning, hvor det giver mest mening i forhold til den øvrige undervisning, samarbejd med
underviserne og skab alliancer med dem. Desuden
fandt hun det vigtigt, at uddannelsesbibliotekarer
lærer noget om didaktik. n

DEFF, LUB, LUU og LEAP – hvad
gemmer sig bag bogstaverne?
I august 2015 blev to nye licensnetværk under DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) født.
Deres fulde navne er Licensnetværk for Ungdomsuddannelser og Licensnetværk for Erhvervsakademier og
Professionshøjskoler - kaldet LUU og LEAP. Samtidig blev Licensgruppen for Uddannelsesbiblioteker (LUB) nedlagt.
LUB havde eksisteret i en årrække, men efterhånden var gruppen blevet for stor, og ønskerne til, hvad man gerne
ville arbejde med for forskellige. Det gav mening at danne to nye netværk, hvor man kunne fokusere arbejdet på
målgruppernes behov.
Af Hanne Faurholdt, EUCNord og Kristine Agermose Hinrichsen, UCN

Hanne Faurholdt, formand LUU

LUU består af otte medlemmer. Seks repræsenterer ungdomsuddannelserne i GAEB (Gymnasie-,
Akademi- og Erhvervsuddannelsernes Biblioteksforening) idet de gymnasiale uddannelser HHX,
HTX og STX skal være repræsenteret, én repræsenterer VUC og én repræsenterer SOSU. Vi er
i vores arbejde opmærksomme på alle ungdomsuddannelser, der kan have nytte af licenser, og
vi arbejder med og drøfter alle forhold, der kan
have relevans for ungdomsuddannelsernes brug
af digitale ressourcer.
Netværkets fokus er udbuddet af licenser både i
forhold til vilkårene på eksisterende licenser og
på forslag til nye licensområder. I LUU har vi et
ønske om at facilitere videndeling omkring de
digitale ressourcer og deres anvendelsesmuligheder på ungdomsuddannelserne. Vi ved, at
mange uddannelsesbibliotekarer sidder alene
rundt omkring på uddannelsesinstitutionerne
og ofte med begrænset tid. Vi vil derfor gerne
arbejde med en videndeling, der dels kan hjælpe
den enkelte bibliotekar i det daglige arbejde
med de digitale ressourcer og dels fungere som
et værktøj til udvælgelse af licenser i DEFF regi.
Derudover arbejder vi også med, at der kan udvikles både læringsmuligheder og adgangsmuligheder i forhold til anvendelsen af elektroniske
ressourcer.

Kristine Hinrichsen, formand LEAP

LEAP består af ni medlemmer. Der er én
repræsentant fra hver professionshøjskole (syv
i alt) og de sidste to medlemmer repræsenterer
Erhvervsakademierne. Med det nye netværk er
der skabt gode muligheder for faglig sparring
både på tværs af institutionerne, men i særdeleshed også i forhold til DEFF. Vi har fokus på
licenser og de måder, der arbejdes med dem
lokalt, ligesom input til DEFF´s årlige licensforhandlinger også spiller en vigtig rolle. Det er
en styrke for netværket, at der er repræsentanter
fra alle professionshøjskoler, og at erhvervsakademierne også er repræsenterede. Mange af
licenserne er de samme, og de udfordringer, der
er pt, er også genkendelige på tværs af institutionerne fra netværket.

LUU og LEAP

De enkelte netværk mødes tre gange om året.
Ét af møderne afholdes i forbindelse med DEFF
Online, ét afholdes ude på en af institutionerne,
fx har LUU afholdt et møde på Greve Gymnasium
og LEAP har afholdt et møde på VIA UC i Horsens,
og desuden afvikles ét af møderne delvist i fællesskab mellem de to netværk. Vi synes, det er
vigtigt at de to områder har indblik i hinandens
forhold. Vi kalder det fødekæden.

Et af de tilbagevendende temaer for de to grupper er DEFF Online, der afholdes en gang årligt.
DEFF Online er en kombination af oplæg, videndeling og præsentationer fra forlag. De to netværk er med til at give input til temaer m.v.
Temaerne skifter - i 2016 er det fx informationskompetence. Det hænger godt sammen med
licensarbejdet og er i øvrigt relevant for alle os,
der arbejder på biblioteker i uddannelsessektoren.

DEFF

I DEFF’s strategi 2016 - 2019 udtrykkes visionen
således: ”DEFF skaber de bedst mulige betingelser
for adgang til viden og videninfrastruktur, der
understøtter forskning, læring og innovation i
Danmark.” (side 14)
Den vision arbejder DEFF med på to områder,
dels i arbejdet med projekter, dels i arbejdet
med licenser. Samarbejdet mellem DEFF, de to
licensnetværk og de enkelte uddannelsesinstitutioner er vitalt for at understøtte visionen.
Når licensnetværkene mødes i DEFF med de
DEFF medarbejdere, der arbejder med fx forhandling af licenser, opstår videndeling til gavn
for både DEFF og medlemmerne i LUU og LEAP.
Men LUU, LEAP og DEFF har også behov for at få
input fra de enkelte institutioner. Det er derfor
rigtigt vigtigt, at I kommunikerer de ønsker,4
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Medlemmerne af det to licensnetværk samt deres kommissorier kan ses på DEFF’s hjemmeside
http://www.deff.dk/licenser/organisering/licensnetvaerk/

behov, problemer og erfaringer, I har i forhold til
licenser aktivt ind til DEFF og/eller LUU/LEAP, så
det er noget, vi kan være opmærksomme på og
tage hånd om. Ligeledes er det også vigtigt, at
vi, i LUU og LEAP, tænker på kommunikationen
ud til jer i forhold til det, vi arbejder med i netværkene. Dette er et tilbagevendende tema for os.
Et af de steder, hvor det har betydning, at man
giver sin mening til kende, er i DEFF´s årlige
tilfredshedsundersøgelse, som sendes til alle
institutioner i starten af året. Undersøgelsen får

naturligvis større værdi, hvis mange tager sig
tid til at udfylde den, og det ER et redskab, som
DEFF bruger aktivt til at tilpasse og forbedre sin
service over for os som biblioteker. Fx kan vi
nævne, at DEFF i løbet af 2016 introducerer et
nyt licensadministrationssystem, LISA, bl.a. med
baggrund i nogle af de bemærkninger den nuværende Licensweb har fået i tilfredshedsundersøgelserne.

Fremtiden

For os er det vigtigt at kunne være med til at
sikre sammenhængen i elevernes/de studerendes

mulighed for adgang til digitale ressourcer fra
ungdomsuddannelserne, op gennem hele uddannelsesforløbet og efterfølgende i arbejdslivet.
Og det er ikke bare adgangen til ressourcerne,
der er vigtig, men i mindst lige så høj grad kompetencen til at anvende dem.
I samarbejdet med DEFF, i de to netværk og på
tværs af netværkene håber vi, med den viden vi
har fra vores praksis, at kunne være med til at
sætte nogle gode rammer og udvikle muligheder
for, at dette kan lade sig gøre. n

Nyt fra LUU - ved Hanne Faurholdt
På vores seneste møde snakkede vi bl.a. om:
• Hvilke typer e-ressourcer, der vil være interessante for ungdomsuddannelserne, og herunder også nye typer f.eks.
deciderede undervisningsressourcer og streaming adgange til film.
• Hvordan vi formidler DEFF e-ressourcer både m.h.t. anvendelse og indkøb.
• Skolernes økonomi og den betydning det har i f.t. DEFF licenser.
• Betjening og ressourcemuligheder for vores elever/studerende.
• Hvordan vi formidler DEFF og LUUs arbejde – ”Nyt fra LUU” her i Uddannelsesbibliotekaren er et eksempel på det.
• Forskellige DEFF projekter, som kan være med til at udvikle såvel den tekniske som den kompetencemæssige anvendelse af e-ressourcer.
• DEFF’s strategi, styrende principper mm.
Har du spørgsmål/kommentarer til ovenstående eller til vores arbejde i øvrigt, eller har du ønsker til noget, vi skal arbejde med,
er du velkommen til at henvende dig til et af LUU’s medlemmer.
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DEFF online

- et overflødighedshorn af input og netværk
Konferencen DEFF Online 2016 er
netop løbet af stablen. To dage
hvor jeg havde mulighed for at
blive præsenteret for databaseudbyderes produkter og muligheder;
to dage med interessante og
relevante keynote-speakers, alle
med oplæg inden for årets tema
’informationskompetence’. Temaet
afspejler DEFFs forstærkede
indsats over for gymnasieområdet
– men er interessant for alle, der
arbejder inden for uddannelsessystemet. Informationskompetence
er ikke kun en kompetence, der er
relevant for eleven på ungdomsuddannelserne, men lige så essentiel
for den studerende på en
videregående uddannelse.

Af Mette Hansen, Erhvervsakademi Aarhus
Fotograf: Mette Hansen

Sælg! Køb! Sælg! Køb!

Det egentlige formål med DEFF Online er selvfølgelig at give licenstagere mulighed for at
stille spørgsmål til kommende eller eksisterende
udbydere, og lade forlagene reklamere for deres
produkter. Derfor er programmet tæt pakket
med forlagspræsentationer – ud over, at man
kan passe repræsentanterne op i forlagets
messestand. Flere præsenterede deres produkter
i et informationskompetencemæssigt perspektiv,
men de oplæg, jeg overværede, havde ikke kompetencevinklen, men nøjedes med bare et præsentere produktet i detaljer. ’Køb adgang til
vores database – den er helt fantastisk!’

Jeg overværede ikke JSTORs præsentation, men
forlaget har udviklet læringsressourcen Global
Plants, der samler flere typer viden og kilder om
planter. Billeder og beskrivelser fra herbarier,
dagbøger, noter og videnskabelige artikler i en
samlet indgang til botanik. Sjovt nok hentede
databasen oversigtsinformationer fra Wikipedia
– ’scientist-approved’ sagde forlagskontakten.
Spændende ressource, der virkelig kan understøtte læring på mange niveauer.

Speeddating for biblioteker og forlag

Som et nyt tiltag var der arrangeret ’speeddating’
mellem forlag og de konferencedeltagere, der
ville være med. Formålet var at skabe mere trafik
ved messestandene og give mulige licenstagere
chancen for at høre om forlagenes tilbud på
gruppebasis. Jeg tænker, at konceptet får folk
til at føle sig mindre i søgelyset, når forlaget
præsenterede for en lille flok. Jeg havde sat mig
på listen hjemmefra, men fik dog slet ikke tid til
at deltage, da der hele tiden var noget andet
relevant, jeg skulle overvære. Konferenceprogrammet blev jo afviklet samtidig med speeddatingen. Jeg hørte fra forlagene, at jeg ikke
var den eneste, der fravalgte den planlagte
gruppe-tête-á-tête – alle var for meget hængt
op til at kunne date. Den slags kræver ro.

Læsning af den akademiske artikel

Til gengæld trak keynote-speakerne fulde sale.
DEFF havde ramt lige i plet med informationskompetence-temaet – emnet tænder i den grad
os bibliotekarer uanset vores elevers og studerendes uddannelsesniveau.
Peter Holdt Christensen fra CBS, talte engageret om studerendes manglende indsigt i at forstå genren ’den akademiske artikel’ – ikke kun
manglende evne til at læse og forstå, men den
studerende forstår simpelthen ikke, hvad hun
kan bruge eller få ud af en forskningsartikel. De
studerende er ikke blevet forberedt på genren
i løbet af deres ungdomsuddannelse, men den
videregående uddannelse forventer, at det

falder lige til højrebenet. Det giver frustrerede
studerende, der ikke får nok ud af pensum – og
frustrerede undervisere.
Peter gav i løbet af oplægget mange gode tips
til hvordan man skal læse og forstå en videnskabelig artikel – tips, der snart bliver udgivet i
bogform på Samfundslitteratur.
Jeg blev selv helt tændt af emnet, og går allerede nu og rumler med, hvordan jeg kan hjælpe
mine bachelorstuderende med at blive dus med
den videnskabelige artikel – og for den sags
skyld har også akademistuderende også nytte
af forskningsartikler, når de rammer den afsluttende eksamensopgave – men ingen forudgående viden til at omsætte dem. Der findes flere
gode studietekniske vejledninger – fx synes jeg,
at Det Pædagogiske Center ved Samfundsvidenskabeligt Fakultet, KU, har lavet nogle gode
studietekniske videoer og brochurer (http://goo.
gl/Q1XMJo) – men jeg savner en liste med tips
til den svære akademiske artikel.

Overførsel af kompetencer

Fredag morgen troppede alle op for at høre,
hvad Camilla Moring fra IVA kunne berette om
studerendes udvikling og overførsel af studieog informationskompetencer. Camilla har interviewet gymnasieelever – og har året efter haft
fat i de af interviewpersonerne, der fortsatte i en
videregående uddannelse: Hvordan opfattede de
selv deres evne til at studere, søge information,
benytte den viden, de fandt – og hvor store dele
af ’gymnasie-kompetencerne’ blev overført til
det videregående studie? Kunne det overførte
genbruges?
Camillas undersøgelse er ikke slut, og artiklerne
er slet ikke skrevet endnu, så vi har meget til
gode. Derfor handlede foredraget lige så meget
om baggrunden for studiet: Kan studie- og
informationskompetencer overføres fra én
studiepraksis til en anden, eller skal de genlæres? Superinteressant og relevant at høre om4
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teorierne bagved og den forskning der er gået
forud for Camillas arbejde. For mig var det en
øjenåbner at få defineret formålet med at overføre kompetencer – bortset fra at komme gennem studiet på en god måde. Camilla afsluttede
med at minde os om, at man ikke kun skal ’lære
for at lære’ men også ’lære for at anvende’. Et
vigtigt budskab til os, der ’producerer’ studerende direkte ud i arbejdslivet. Får de noget med,
de kan bruge, eller er vores teknikker kun relevante i en studiepraksis? Det bliver spændende
at læse om Camillas arbejde.

Glem ikke underviserne

Barbara Fister, Folke Bernadotte Memorial
Library, Minnesota, var konferencens sidste
taler. Barbaras mission var at understrege, hvor
vigtigt det er at starte med underviserne. Hvis
ikke underviserne er informationskompetente,
så er der ikke store chancer, for at projektet
lykkes hos de studerende! På underholdende vis
berettede Barbara om, hvordan bibliotekssiden
af informationskompetence har ændret sig med
internettet – og kom med helt klokkeklare tips
til, hvordan man engagerer underviserne i projekt informationskompetence. Selvom udgangspunktet var amerikansk, er udfordringerne
universelle – vi kan sagtens tage ved lære af
Barbara Fister.

Jeg synes, at tid og penge var givet godt ud
til DEFF Online 2016. Masser af inspiration og
viden, god forplejning, god networking hele
vejen rundt. Ros til DEFF! Jeg kommer igen
næste år… n

Kilder til gratis inspiration!
Du kender sikkert www.skrivopgave.dk - der primært er rettet mod ungdomsuddannelserne, men der er jo mange
andre inspirerende websider for vores målgruppe, når de skal skrive opgaver eller projekter.
Af Birgit Brink Lund, Erhvervsakademiet Lillebælt og Mette G. Hansen, Erhvervsakademi Aarhus

Freelancere gi’r den gas

Uddannelsesbibliotekar Trine Toft har lavet siden:
Hvad vil du vide? - projektvejledning, du kan
forstå: www.hvadvilduvide.dk. Her kan elever og
studerende opsøge svar, når de i opgaveprocessen kommer i tvivl om, hvordan laves en problemformulering, hvor søger jeg information
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m.m. Der er letforståelige vejledninger og guides
til, hvordan man kommer gennem de forskellige
faser i opgaveskrivningen. Siden kan både bruges
på ungdoms- og videregående uddannelser.
Trine har desuden skrevet flere bøger om projektskrivning og informationssøgning. Som tillægsinfo
kan nævnes, at Trine senest har barslet med bog

og webside om legatsøgning for studerende:
www.legatinfo.dk
Det Gyldne Overblik - Akademisk opgaveskrivning er en A-Z guide, der hjælper den studerende til at få struktur på sin opgaveskrivning.
Bogen er letlæst, forklarer bl.a. videnskabsteori-4

og metodeafsnit og indeholder masser af
eksempler og tabeller. Bogen henvender sig til
AP og BA niveau og suppleres af en blog, gratis
skabeloner m.m. på www.detgyldneoverblik.dk.
Det forventes at den engelske version udkommer
medio-ultimo 2016. Forfatterne kan bookes til
målrettede kurser om opgaveskrivning.
Men bibliotekarer kan også samarbejde om at
udvikle gode digitale redskaber og ofte med
økonomisk støtte fra DEFF - fx en App født til
mobilen: www.opgavetips.dk - men den virker
også på nettet. Her er samlet 29 kortfattede
tips, der kan hjælpe den lidt utålmodige studerende videre i opgaveskrivningen.

Universiteterne kører med klatten

Aarhus Universitet lavede allerede i 2002 en
webside om, hvordan studerende kan få hjælp
til at spore sig ind på det akademiske studieliv:
http://studiemetro.au.dk. Metroen har fire linjer:
At studere, At skrive universitetsopgaver, Krav
til universitetsopgaver samt Akademisk litteratursøgning - og det er muligt at tage guidede
ture. Prøv også turen på engelsk.
Der er mulighed for at bruge andres digitale
læringsobjekter via www.learninglib.dk, der er
resultat af et DEFF-projekt. Du er også meget
velkommen til at uploade dine egne produkter -

der er plads til mange flere! Her er både danske
og engelske læringsobjekter.
Endelig er der www.stopplagiat.nu - som er en
fantastisk oplysende side om, hvad man må og
ikke må, når man anvender kilder i sin opgave.
Den engelske udgave er en øjenåbner for de
internationale studerende!
Nyeste skud på stammen er verdens første
MOCC - Massive open online course - om
akademisk informationssøgning: https://www.
coursera.org/learn/academicinfoseek. Kurset
består af 21 engelsksprogede videoer. I princippet gennemføres kurset på 3 uger, men det
kan følges ’on demand’, hvilket betyder, at man
kan tage det i eget tempo og valgfri rækkefølge.
Det er målrettet bachelorstuderende eller andre,
der skal skrive en større akademisk opgave, men
mon det ikke også kan inspirere en uddannelsesbibliotekar?

Ny viden via forskning

Og så er der selvfølgelig altid muligheden for at
læse spændende videnskabelige artikler, der kan
underbygge troen på vores eksistensberettigelse
og sætte knivsæg på argumenterne for vores
gøren og laden. Når de akademiske artikler er
publiceret i et tidsskrift, der ikke handler om

uddannelsesbibliotekets lille verden, finder vi
at emnet har større gennemslagskraft for andre
faggrupper:
Bønløkke, M., Kobow, E., & Kristensen A., 2015.
Informationskompetence, en opgave for bibliotek og uddannelse i fællesskab. I: Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 19, s. 72-84
Overgaard, C. & Grundsøe, M. B., 2014. Fokus på
informationskompetence i et tværfagligt læringsmiljø – et empirisk studie af læringseffekter og
studenterperspektiver. I: Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 16, s. 124-143
Ganske kort skitseret er omdrejningspunktet for
begge undersøgelser, hvordan man opbygger og
sikrer videregående studerendes informationskompetence. Begge forfatterteams understreger,
at det ikke er en isoleret og løsreven biblioteksopgave, men en proces, der kun kan foregå i et
dynamisk samarbejde mellem bibliotek og uddannelse. Den første artikel tager udgangspunkt
i samarbejdet mellem bibliotek og uddannelse,
den anden tager udgangspunkt i de studerende.
Begge artikler er tilgængelige Open Access:
www.ojs.statsbiblioteket.dk - Enjoy! n
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Endnu et succesfuldt årsmøde i GAEB!

Af Susanne Dyna Knudsen, Midtsjællands Gymnasium

For mig som ene uddannelsesbibliotekar er et af årets højdepunkter helt klart GAEBs årsmøde,
og årsmødet i maj 2016 på Hotel
Vejlefjord, i smukke omgivelser
og med god forplejning, var ingen
undtagelse.
Årsmødet bød på

Relevante og oplagte oplægsholdere, som
var lige spot-on. For mig var alle årets emner
noget, jeg kunne tage med mig hjem og bruge
i mit daglige arbejde i studiecentret. Der er
gode muligheder for at netværke med både
nye og ’gamle’ kollegaer.
De to dage giver optankning med nye ideer og
impulser – man får et større indblik i, hvad der
sker på uddannelsesbibliotekerne rundt omkring
i landet, for rigtigt mange af deltagerne har
fingeren på pulsen og ved, hvad der rør sig på
både den politiske- og faglige biblioteksfront.

med Gyldendal. Efter en gennemgang af de
praktiske detaljer, diskuterede årsmødedeltagerne i grupper egne undervisningsforløb, der
virkede godt. Grupperne udarbejdede konkrete
oplæg, som blev sendt videre til Cecilie, som
udvælger forløb, der bliver didaktiseret og lagt
på http://litteratur.gyldendal.dk/
Sidste oplægsholder var Pernille Tranbjerg med
”Pas på dit digitale liv”. En vigtig pointe fra
Pernille er, hvor vigtigt det er at adskille sin
private og faglige profil på nettet – Facebook
versus LinkedIn. Pernille har fx oprettet en
facebookprofil i ’falsk’ navn og har fortalt det
til sine Facebook venner, så ingen bliver snydt.
Man skal passe på sin digitale identitet.
Efter dagens tre oplæg var der mulighed for
at deltage i kontoryoga eller citatjagt i parken
eller bare gå en tur og nyde det dejlige vejr og
de smukke omgivelser inden middagen.

Onsdagen fulgte

Dagen startede med ”Ungdomssociologi” ved
Søren Østergaard, som fortalte meget levende
om de unge i dag. Han mente, at de unge
ønsker nysgerrige og fagligt dygtige voksne.
Vi skal via vores tilstedeværelse på biblioteket
vise de unge interesse og stille spørgsmål, blive
vigtige sekundære personer og spørge ind til
”hvordan har du det?”
Der var også tid til videndeling og GAEBs
generalforsamling. BF s formand Tine Jørgensen
deltog og gav udtryk for at pjecen Fra google
til grundighed blev lanceret på et uheldigt
tidspunkt pga. finanslovens besparelser på
uddannelsesområdet. Det kunne der både siges
for og imod til. Men pjecen var blevet taget
godt imod og brugt rundt om på uddannelsesinstitutionerne.
Stor tak til GAEBs bestyrelse for en helt igennem veltilrettelagt årsmøde – på gensyn
d. 9. - 10. maj 2017 i Vejle! n

Tæt program om tirsdagen

Første oplægsholder var Morten Rosenmeier fra
UBVA, som talte om ophavsret. Der blev gjort
rede for den lovgivningsmæssige baggrund og
rettighederne – Hvad må jeg?
Herefter kom Cecilie Laskie, projektleder på
Ny Læring på og fortalte om ”Ny læring på
litteraturportalen” – hvor formålet er at skabe
nye læringsformer og læringsrum i samarbejde

Eksempler på vidensdeling og erfaringsudveksling
Tips til Statistikbanken
Fælles platform for erfaringsudveksling var savnet – men er nu sat i søen
www.bagklog.dk hvor man er velkomne til at bidrage, siden er offentlig tilgængelig
www.pearltrees.com præsentation - nemt overskueligt og visuelt
Brøndløsningen, hvor biblioteksbase og øvrige adgange samles, så eleverne kun skal søge et sted

20

Uddannelsesbibliotekaren - Nr. 1 - 2016

