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Indledning 

Baggrund og formål 

Som et element i Regeringens globaliseringsinitiativer for at fremtidssikre de professionsbaserede 
videregående uddannelser, skal de nuværende 22 Centre for Videregående Uddannelser (CVU) 
samles i en række flerfaglige, regionalt baserede professionshøjskoler med fagligt stærke og moder-
ne studiemiljøer. I Undervisningsministeriet oplæg “Fremtidssikring af de professionsbaserede vi-
deregående uddannelser” understreges, at der gennem dannelse af professionshøjskolerne skal ske 
en styrkelse og samordning af de faglige rammer for uddannelserne, herunder institutionernes bibli-
oteker. Oplægget fastslår betydningen af at inddrage forskningsresultater og ny viden i professions-
højskolernes uddannelses- og udviklingsarbejde, herunder udvikling af regionale attraktive studie-
miljøer, styrkelse af professionsbachelorers tværgående kompetencer, stærkere faglige miljøer og 
udvikling af videncentre. 
 

 
”Større institutioner har bedre muligheder for at kunne samle de fornødne institutioners inve-
steringer i de faglige rammer for uddannelserne, f. eks. biblioteker, da de faste omkostninger 
bliver fordelt på flere studenterårsværk” 
 
”For at understøtte undervisningen er uddannelsesinstitutionen nødt til at have de ordentlige 
faglige rammer. Der kan f.eks. være adgang til international såvel som national elektronisk 
information i form af videnskabelige tidsskrifter og databaser gennem indkøb af licenser, og et 
udbygget uddannelsesbibliotek. 
Der kan evt. investeres i opbygning af videncentre og læringsrum (fysiske som virtuelle), og 
der skal udvikles e-læringsprodukter og systemer, der synliggør og giver adgang til resultaterne 
af institutionens udviklingsarbejde. Det er krav, som små og mindre institutioner vanskeligt kan 
opfylde. Udviklingsmidlerne bliver for små, og udviklingsindsatsen for spredt og ustruktureret. 
Kun større institutioner med en stor volumen af studerende kan samle og afsætte væsentlige 
midler til udvikling og skabe en sammenhængende og struktureret udviklingsindsats til gavn 
for hele institutionen. 
 

Fremtidssikring af de professionsbaserede videregående uddannelser.(UVM 2.maj 2006), s.3 
og s.8 

 
 
Denne udvikling er et led i internationaliseringen af uddannelserne i Danmark (Bolognaprocessen), 
og et element i skabelsen af en fælles europæisk standard for højere uddannelse. I Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area lægges der vægt på ens 
slutkompetencer for de studerende, og i den sammenhæng omtales også bibliotekernes rolle: 

 
 
“In addition to their teachers, students rely on rang range of resources to assist their 
learning. These vary from physical resources such as libraries or computing facilities to 
human support in the form of tutors, counsellors, and other advisers. Learning resources 
and other support mechanisms should be readily accesible to students.” 
Institutions should ensure that they collect, analyse and use relevant information for the 
effective management of their programmes of study and other activities.”  
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 

s. 18 
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På denne baggrund har CVU Rektorkollegiet i samarbejde med Undervisningsministeriets Instituti-
onsstyrelse igangsat dette projektarbejde for at få afklaret, hvordan uddannelsesbibliotekerne og 
biblioteksmedarbejdernes faglige kompetencer kan være aktive medspillere i denne udvikling og 
medvirke til sikring af kvaliteten i professionshøjskolernes professionsbacheloruddannelser og øv-
rige virksomhed. Projektets hovedsigte har været at udarbejde kvalitetskriterier for uddannelsesbib-
liotekernes virksomhed og at udarbejde anbefalinger til uddannelsesbibliotekernes placering i pro-
fessionshøjskolernes organisation. Derudover har formålet været at belyse samarbejds- og udvik-
lingsmuligheder mellem uddannelsesbibliotekerne og Centre for Undervisningsmidler. Det skal 
bemærkes, at projektet er udarbejdet af en arbejdsgruppe, og det er denne gruppe, som er ansvarlig 
for det samlede indhold. 
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Læsevejledning 

Begrebet uddannelsesbibliotek anvendes i denne rapport om et bibliotek, der i sin virksomhed er 
rettet mod de mellemlange, videregående uddannelsesinstitutioners grund-, efter- og videreuddan-
nelse og udviklingsarbejde. Uddannelsesbiblioteket er kendetegnet ved at være et integreret element 
i uddannelserne, have et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, og det er oftest organisato-
risk og økonomisk forankret på uddannelsesinstitutionen. Udover at være uddannelsesinstitutionens 
professionelle organisation for sikring af adgange til og formidling af videnskabelig og professions-
faglig viden, er uddannelsesbibliotekerne også en del af det samlede biblioteksvæsen i Danmark.  
 
I rapportens første hovedafsnit (kapitel 1) gennemgås uddannelsesbibliotekernes opgave med at 
sikre adgange til og formidling af relevant professionsfaglig og videnskabelig information og viden, 
herefter følger et afsnit (kapitel 2), hvor der redegøres for bibliotekets bidrag til styrkelse af profes-
sionsbachelorers informationskompetencer i forhold til Kvalifikationsnøglens krav om professions-
bachelorers slutkompetencer. Derefter (kapitel 3) behandles uddannelsesbibliotekets bidrag til og 
samarbejde med professionshøjskolernes udviklings- og videncentervirksomhed. 
 
I et særligt afsnit (kapitel 4) redegøres for, hvordan Centre for Undervisningsmidler og uddannel-
sesbibliotekerne i fællesskab kan bidrage til at fremme formålet med professionshøjskoledannelsen. 
Afsnittet er udarbejdet af en underarbejdsgruppe, med særskilt kommissorium, som skal belyse sa-
marbejds- og udviklingsmuligheder. 
 
Dernæst følger (kapitel 5) en redegørelse for uddannelsesbibliotekernes indplacering i professions-
højskolernes organisation, ledelse af professionshøjskolebiblioteket og bibliotekspersonalets kom-
petencer i forhold til de udfordringer og opgaver professionshøjskolerne står overfor.  
 
De sidste hovedafsnit omhandler bibliotekernes it-systemer (kapitel 6), herunder bibliotekssyste-
mer, adgangsstyringssystem og forskningsregistreringssystem. Professionshøjskolebibliotekets om-
verdensrelationer (kapitel 7) og samarbejdet med andre institutioner for at sikre informations- og 
videnforsyningen til professionshøjskolerne behandles i forhold til Biblioteksstyrelsen og DEFF, og 
der ses nærmere på professionshøjskolebibliotekernes rolle i DanBib, Forskningsdatabasen, licens-
samarbejdet og den nationale kørselsordning. 
Dernæst følger et afsnit (kapitel 8), der ser nærmere på relationerne til eksterne brugere, herunder 
problematikken vedr. Biblioteksloven. 
 
Efter hvert kapitel er der opsummeringer af arbejdsgruppens anbefalinger. I kapitel 9 bringes en 
sammenfatning af gruppens arbejde. I det efterfølgende (kapitel 10) bliver gruppens sammenfatnin-
ger samlet, og de kan ses som et katalog over de indsatsområder, som professionsbibliotekerne skal 
have fokus på i de kommende år. Afslutningsvis opstiller arbejdsgruppen en række kvalitetskriterier 
for professionshøjskolebibliotekets virksomhed og opgaveløsninger, til anvendelse såvel i hverda-
gen som i en kommende akkrediteringsproces. I arbejdet med dette afsnit har Danmarks Evalue-
ringsinstitut været inddraget. 
 
Arbejdsgruppen har i forbindelse med projektet desuden samarbejdet med Biblioteksstyrelsen, 
DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek), Fagligt Forum, CFU foreningen, samt 
inddraget forskellige ressourcepersoner i CVU’erne og CVU bibliotekerne. Disse personer takkes 
for deres bidrag til arbejdet. Derudover er der indhentet oplysninger fra samarbejdspartnere i Sveri-
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ge og Norge, hvor vi bl.a. gerne vil takke Sigrid Tollefsen, rådgiver i Universitets- og Højskolerå-
det, Norge for hendes hjælp. Projektet har fået adgang til professor Niels Ole Pors’ statistiske data-
grundlag fra undersøgelsen ”Studerende, Google og biblioteker”, hvilket vi også her gerne vil sige 
tak for.  
 

Arbejdsgruppens kommissorium 

Projektets formål er at udarbejde: 
 
• Anbefalinger til uddannelsesbibliotekernes placering i professionshøjskolernes organisation 
• Anbefalinger til kvalitetskriterier for uddannelsesbibliotekernes virksomhed 
• Belysning af samarbejds- og udviklingsmuligheder mellem uddannelsesbibliotekerne og Centre 

for Undervisningsmidler 
 
 
Biblioteksudviklingsprojektets anbefalinger vil forholde sig til følgende områder 
 

• Uddannelsesbibliotekets placering i professionshøjskolens organisation 
o organisatorisk placering af biblioteket 
o ledelse af bibliotekerne 
o visioner/strategier – handleplaner 
o prioriteringer af virksomhed 
o økonomiske ressourcer 
o teknisk platform 

 
• Biblioteksfaglig ledelse 

o daglig virksomhed  
o intern kontra ekstern opgaveløsning 
o viden- og informationsforsyningen 
o informationskompetenceudvikling 

 
• Biblioteksfagligt personales uddannelsesmæssig baggrund 

o opgaver 
o kompetencer 
 

• Videncentre 
o uddannelsesbibliotekerne og Pluss rapportens konklusioner 
 

• Centre for Undervisningsmidler (underarbejdsgruppe) 
o samarbejde og udviklingsmuligheder mellem uddannelsesbiblioteker og Centre for 

Undervisningsmidler 
 

 
• Efter- og videreuddannelse  

 
• Fjernundervisning (informationsteknologisk infrastruktur) 

 5



 
• Underviseres samarbejde med biblioteket 

 
• De studerende og biblioteket 

 
• Eksterne brugere af uddannelsesbibliotekerne  

 
• Samarbejde med øvrige videnmiljøer 

o DEFF 
o Det samarbejdende biblioteksvæsen – forskningsbiblioteker mm 
o Øvrige videncentre 
o Projekter 
 

Projektarbejdets organisering 

Projektet er blevet ledet af en styregruppe på 8 repræsentanter, bestående af følgende personer: 
• 2 repræsentanter fra Undervisningsministeriets Institutionsstyrelse: Jørgen Winther (pr. 1.11 

afløst af: Hanne Buch) Anja Otterström (pr. 1.10. afløst af Cammy Wong) 
• 2 repræsentanter fra CVU Rektorforsamlingen: Margit Christiansen (pr. 1.10 afløst af Tyge 

Skovgaard Christensen), Hanne Feld 
• 2 repræsentanter fra Biblioteksstyrelsen: Julie Kihl, Brit Borum Madsen 
• 2 repræsentanter fra CVU bibliotekerne: Peter Rubeck, Tove Schmidt (projektleder) 

 
Desuden har der været nedsat 2 arbejdsgrupper med følgende deltagelse: 
 
Arbejdsgruppen vedr. Professionshøjskolebibliotekerne: 

• 3 repræsentanter fra CVU bibliotekerne: Claus Bjerg, Peter Rubeck, Tove Schmidt 
 
Arbejdsgruppe vedr. Professionshøjskolebibliotekerne og Centre for Undervisningsmidler:  

• 1 repræsentant fra CVU bibliotekerne: Ellen Bohlbro 
• 1 repræsentant fra Centre for Undervisningsmidler: Jens Juulsgaard Larsen 
• 1 repræsentant fra styregruppen: Tove Schmidt (projektleder) 

 
Projektet blev igangsat 4. september 2006 og blev afsluttet 17. november 2006 
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1.0 Professionshøjskolebibliotekets informationsressourcer 

Den grundlæggende opgave for et moderne professionshøjskolebibliotek er at sikre adgange til den 
analoge og elektroniske globale og nationale information og viden for såvel studerende, undervise-
re, projektansatte som ledelse.1 Uddannelsesbiblioteket skal skabe grænseflader til det globale og 
nationale informations- og vidensystem, skræddersyet til uddannelsesinstitutionens, underviserens, 
projektmedarbejderens og den studerendes individuelle faglige profil og behov. Biblioteket skal 
varetage formidling af information og viden i de analoge og digitale videnressourcer, som løbende 
anskaffes og gøre disse intellektuelt tilgængelige for brugerkredsen, også i form af individuelle til-
tag, der fremskaffer information efter øjeblikkeligt behov.2 
Betydningen af adgange til informationsressourcer understreges af University College (UC) akkre-
diteringskriteriernes kvalitetsfelt 7, som lægger vægt på, at et UC udvikler sin biblioteksvirksomhed 
og andre former for elektroniske faciliteter til gavn for studerende og undervisere, samt sikrer ad-
gang til disse faciliteter.3 Det strategiske forskningsråd har i sin rapport ”Fremtidens forsknings-
struktur” peget på behovet for styrkelse af biblioteksfunktionerne i forhold til en konkurrencedygtig 
forskning og forskningsinfrastruktur, eksempelvis gennem øgede budgetter til indkøb og licenser, så 
man sikrer en tilstrækkelig tilgang af nye bøger og tidsskrifter og adgange til elektroniske informa-
tionsressourcer, digitalisering etc.4 Sandsynligvis vil de samme forhold gøre sig gældende for de 
kommende professionshøjskoler. 
 

1.1 Studerende på grunduddannelserne 
 
I studiearbejdet, i opgaveløsningerne og i opbygning af nye viden anvender de studerende udover 
den obligatoriske litteratur mange supplerende fysiske og elektroniske informationsressourcer in-
denfor deres professionsuddannelsesområder. Til sikring af kvaliteten i uddannelserne fastslås det i 
Undervisningsministeriets kriterier for professionsbacheloruddannelserne, at der skal forefindes 
biblioteksfaciliteter på et niveau svarende til uddannelsens målsætninger.5 I de norske högskoler har 
man i en del år haft overvejelser om biblioteksfunktionernes betydning for kvaliteten af uddannel-
serne.  
 
Det Norske evalueringsinstitut lægger i sin ”Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering 
av studietilbud og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning” 6 vægt på, at 
uddannelsesinstitutionen har et tilfredsstillende bibliotekstilbud, tilpasset studietilbudet og antal 

                                                 
1 Når vi i rapporten taler om informations og vidensressourcer og viden, mener vi såvel den analoge, som den digitale. 
2 Viden til tiden. 2003 s. 3 
3 Kriterier for university college. Undervisningsministeriet. 2004 
  http://www.folketinget.dk/samling/20041/almdel/UDU/Bilag/200/140553.PDF (6.10.06) 
4 Fremtidens forskningsinfrastruktur – kortlægning af behov og forslag til strategi. Forskningsstyrelsen, 2005, s. 13 
http://forsk.dk/portal/page/pr04/FIST/FORSIDE/DET_STRATEGISKE_FORSKNINGSRAAD/PUBLIKATIONER/F
REMTIDENS_FORSKNINGSINFRASTRUKTUR/A5S-Fremtiden.pdf 
5 Professionsbacheloruddannelsen. Katalog over kriterier, 2001 pkt. 4.2 
6 Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud og kriterier for akkreditering av  
institusjonernorsk høyere utdanning. § 2-1 (3) §  
http://www.nokut.no/graphics/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/Forskrifter_Kriterier_mm/NOKUTs_forskri 
ft_vedlegg_2.pdf 
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studenter. Samtidigt fastslås det som et krav, at der på uddannelsesinstitutionerne etableres lettil-
gængelige relevante samlinger af informationsressourcer, studiepladser, moderne teknologi og an-
sættelse af kompetent personale.  
  
En dansk undersøgelse fra 2005 af 1694 studerendes informationssøgeadfærd viser, at de studeren-
des faglige baggrund og studieretning er af stor betydning for deres anvendelse af biblioteker og 
informationsressourcer7. De studerende på de mellemlange uddannelser bruger uddannelsesbiblio-
tekerne intensivt både med hensyn til anvendelse af supplerende informationskilder og ”interaktion” 
med personalet. Vores særkørsel af datamaterialet viser endvidere, at der på alle MVU uddannelser 
stilles krav til de studerende om, at de selv finder supplerende informationsressourcer i forbindelse 
med deres opgaveløsninger, derfor må tilgang til de nødvendige informationsressourcer anses for at 
være meget essentielt.8 
 

 
Tabel: Særkørsel 

 
 
 
85 % af de studerende angiver, at de benytter deres lokale uddannelsesbibliotek, og 2/3 af de stude-
rende har i deres studie anvendt hjemmeadgang til uddannelsesbibliotekets elektroniske ressourcer. 
9 
 
 

  LVU MVU KVU Total

Ja 88 % 85 % 56 % 85 %

Nej 12 % 15 % 44 % 15 %

Antal 1061 508 118 1687

 Sammenhæng mellem ”Bruger du et uddannelsesbibliotek?” og type uddannelsesinstitution.  

 
                                                 
7 Pors (1): Studerende, Google og biblioteker. Om studerendes brug af biblioteker, 2005 
http://www.bs.dk/publikationer/andre/studerende/html/chapter05.htm.  
8 Vi laver i dette projekt en række særkørsler på det statistiske materiale vedrørende  MVU uddannelser. Dette materiale 
har vi fået stillet til rådighed fra professor Niels Ole Pors´ undersøgelse. Her har vi opdelt de studerende i pædagogiske, 
sundhedsfaglige, merkantile og tekniske MVU studerende. Besvarelserne i undersøgelsen fra det tekniske og merkantile 
område er statistisk problematisk, selv om tendensen er den samme. 
9 Pors (1): Studerende, Google og biblioteker. Om studerendes brug af biblioteker, 2005, s.38-39 
http://www.bs.dk/publikationer/andre/studerende/html/chapter05.htm. 
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Studerende, der geografisk befinder sig i et område med stor dækning af uddannelsesbiblioteker, vil 
alt andet lige benytte biblioteker mere end studerende, der har vanskelig adgang på grund af geogra-
fiske forhold. Pors’ undersøgelse indikerer, at studerende fra mellemlange videregående uddannel-
ser ønsker et bedre udbud af materialer på MVU uddannelsesbiblioteksområder. De mellemlange 
uddannelser er den gruppe, der låner meget / fornyer mest. Det er også denne gruppe, der hyppigst 
samtidig bruger folkebiblioteket. 
 
 

 
  LVU MVU KVU 

Dagligt 4 % 2 % 1 % 

Ugentligt 33 % 41 % 29 % 

Månedligt 42 % 40 % 39 % 

Kvartalsvis 17 % 14 % 23 % 

Sjældnere 4 % 4 % 7 % 

Antal 931 428 69 

Biblioteksbrugernes besøgshyppighed fordelt på type af uddannelsesinstitution.  

Næsten 50 % af MVU studerende besøger deres uddannelsesbibliotek ugentligt. En del af de stude-
rende anvender også bibliotekets informationsressourcer hjemmefra, der er således samlet set tale 
om en meget stor biblioteksbenyttelse.  

De studerendes studieretning varierer klart sammen med den hyppighed, de har i forhold til biblio-
teksbesøg. Studerende, der læser naturvidenskab, teknik og ingeniørvidenskabelige emner er de 
grupper, der har den laveste besøgshyppighed. Studerende indenfor sundhedsområdet, sociale for-
hold, psykologi og pædagogik er de studerende, der oftest kommer på biblioteket. Af denne gruppe 
kommer over 40 % mindst en gang ugentligt. Det er overraskende, at de studerende på de mellem-
lange uddannelser indenfor mange områder synes at have et så stort behov for information og litte-
ratur  
Disse behov synes i mange tilfælde at være mere omfattende end de behov, studerende på de lange 
uddannelser giver udtryk for.  
 
Det viser sig også, at studerende på en række af de mellemlange uddannelser i større udstrækning 
end universitetsstuderende arbejder med varierende skriftligt orienterede studieformer, hvor behovet 
for information er stort. 
Undersøgelsen viser, at uddannelsessystemet inklusive bibliotekssystemet i meget stor udstrækning 
gør det muligt for studerende at anvende bibliotekernes elektroniske ressourcer hjemmefra. Det er 
en mulighed, der benyttes af 2 ud af 3 studerende inden for det pædagogiske og det sundhedsfaglige 
område.10 
 
 
 
 

                                                 
10 Antal af respondenter i vor særkørsel af statistiske data fra tekniske og merkantile område var for lille. 
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Uddannelsesområde: Hvis ja, hvor ofte sidder du hjemmefra og anvender bibliotekets ressourcer? Crosstabulation 
 

 
Anvendelse af ressourcer hjemmefra 
 
 
Studerende på MVU uddannelser benytter deres uddannelsesbibliotek meget intensivt, og bibliote-
kets ressourcer spiller en stor rolle i de studerendes studiearbejde. Halvdelen af de studerende siger, 
at de gennem undervisningen har fået den opfattelse, at de selv skal finde supplerende materialer til 
brug for opgaver, oplæg og lignende. Adgang til kvalitetssikrede og studierelevante informations-
ressourcers vigtighed for de studerende på professionsbacheloruddannelserne ses af, at 85 % af de 
studerende anvender uddannelsesbibliotekerne på MVU uddannelserne. 
 
Et vigtigt kvalitets kriterium for professionshøjskolerne er derfor, at der sikres de studerende ad-
gange til fysiske og digitale studierelevante informationsressourcer. Professionshøjskolebiblioteker-
nes virksomhed i alle afdelinger skal være rettet mod denne opgave. 
 

1.2 Studerende på efter- og videreuddannelse 
 
Et stort antal studerende deltager i efter- og videreuddannelsens ordinært tilrettelagte forløb. Disse 
forløb er tilrettelagt således, at man i f.eks. diplomuddannelsernes forskellige moduler kommer til 
undervisning 1 gang ugentligt, suppleret med opgaveløsning individuelt og i grupper, ligesom der 
også afvikles heltidstilrettelagte studieforløb, samt virtuelt tilrettelagte studieforløb med få fremmø-
dedage på studiestedet. 
De studerende i disse uddannelser har i deres studiearbejde erfaringsmæssigt samme behov for in-
formationsressourcer som studerende på grunduddannelserne, og de anvender uddannelsesbibliote-
kerne meget, når de har undervisning. De bruger også bibliotekets digitale muligheder i form af 
online bestillings- og reserveringsprocedurer og e-mail henvendelser.  
Alt andet lige er disse studerende mere ”ressourceforbrugende” end studerende på grunduddannel-
ser, dels på grund af behov for fjernbetjening og levering af ressourcerne, dels på grund af høj stu-
diemotivation med deraf øget biblioteksbenyttelse og fjernlån af en del speciallitteratur. 
Disse studerende kan selvfølgelig også anvende deres lokale folkebibliotek, men det har ofte ikke 
den efterspurgte faglitteratur. 
I forbindelse med efteruddannelsen efterspørges virtuelle læringsrum, hvor uddannelsesbiblioteker-
ne kan oplægge deres informationsressourcer. I den forbindelse ligger der en stor opgave med at få 
”clearet” digitale undervisningsmaterialer i henhold til Copy-Dan aftaler og licensaftaler. Denne 
opgave bør varetages af uddannelsesbibliotekets personale. Efter afslutning af efter- og videreud-
dannelse ønsker mange studerende fortsat muligheden for at låne relevant faglitteratur på uddannel-
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sesbiblioteket, da denne litteratur som nævnt ikke findes på det lokale folkebibliotek. Om der skal 
gives mulighed herfor behandles i rapportens kapitel 8.0 om eksterne brugere. 

 

1.3 Studerende i fjernundervisningen 
 
På nogle professionsuddannelser og i efter- og videreuddannelsen i CVU'erne har de studerende 
mulighed for at tage hele uddannelsen eller enkelte uddannelsesforløb som fjernstudie eller delvist 
fjernstudie. Sædvanligvis er disse uddannelser bygget op med forløb, hvor de studerende regelmæs-
sigt fysisk mødes med underviseren på uddannelsesinstitutionen kombineret med vejledning og 
opgaver i det digitale rum11, i form af intranet og LMS systemer. Uddannelsesstederne udbyder i 
disse programmer uddannelser af samme kvalitet som de traditionelle ”fysiske uddannelser”, herun-
der også med digital og fysisk adgang til uddannelsesbibliotekerne.    
 
Fokuspunkter for et optimalt virtuelt biblioteksmiljø for den fjernstuderende vil være umiddelbar 
tilgængelighed, brugervenlig adgang og virtuel vejledning indeholdende digitale ”hvordan gør man” 
vejledningsmaterialer (web-tutorials) og FAQs, ligesom der kan udarbejdes målrettede web-
vejledninger i forbindelse med særlige skriftlige opgaveløsninger. 
 
Uddannelsesbibliotekerne skal forsøge at målrette deres virksomhed og vejledning til e-læring og 
fjernundervisning. Udvikling af informationsfaglig vejledning via e-mail og chat redskaber bør væ-
re et udviklingsområde, f.eks. i forbindelse med bibliotekets ”digitale åbningstid”. 
 
Ligeledes skal det sikres, at uddannelsesbiblioteker integrerer deres biblioteksportaler, adgange til 
elektroniske ressourcer og relevante links i de virtuelle læringsrum, som anvendes i fjernundervis-
ningen. Dette arbejde bør ske i samarbejde med underviserne. 
 
Den nødvendige oplægning og ”clearing” af materialer i henhold til Copy-Dan aftaler bør være bib-
lioteksopgaver. Tallene fra vores særkørsel af Pors´ undersøgelse af de studerendes informations-
søgning viser, at mange studerende fra MVU-området benytter bibliotekets elektroniske ressourcer 
hjemmefra. Det er sikkert, at der også i fjernundervisningen fremover vil ske en øget benyttelse af 
de elektroniske ressourcer i takt med øget informationskompetenceniveau i al almindelighed. 
 
Bibliotekarernes funktion i fjernundervisningsforløbene vil ændre sig hen imod en aktiv informati-
onsfaglig vejledningsfunktion med vejledning i de digitale professionsfaglige informationsværktø-
jer. Dette vil medvirke til at sikre et uddannelsesforløb af tilstrækkelig kvalitet. Uddannelsesbiblio-
teker skal have udviklet de kompetencer hos personalet, der er nødvendige til disse opgaver. 
 
Den særlige udfordring for fjernundervisningens undervisere og bibliotekarer er at sikre, at de stu-
derende har tilstrækkelige kompetencer til at navigere og kommunikere via internet og intranet. Der 
er behov for udvikling af de fjernstuderendes informationskompetencer gennem hele fjernstudiet, 
f.eks. i de modulopbyggede diplomuddannelser.  
 
Der kan hentes inspiration fra ledelsen af Sveriges Nätuniversitet og BIBSAM, som i en rapport 
fastslår, at fjernstuderende har de samme behov og rettigheder til bibliotekets informationsressour-

                                                 
11 I grund- og videreefteruddannelse anvendes i dag ofte digitale læringsrum på intranet, hvor bibliotekets informations-
ressourcer og tilbud også lægges op. 
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cer og ydelser som ”campus-studenter”. I de opstillede kvalitetskriterier og anbefalinger for biblio-
tekets virksomhed i forhold til fjernundervisning anføres: 
 

 
Tydelig information til studenter om bibliotekets tjenester 
 

• Vejledning og søgehjælp til studerende om aftenen og i week-enden 
 

• Interaktivt og webbaseret kursus i informationskompetence 
 

• Forsendelse af boglån med generøse udlånstider 
 

• Biblioteket bidrager med informationsforsyningsperspektiv ved planlægning af 
studiet 

 
Virtuelle möter och fysiske träffer. 

Biblioteksstöd til flexibel utbildning i Högskolan. 
Nätuniversitet/Bibsam, 2005, s 7 

 
 

1.4 Undervisere og projektmedarbejdere 
 
Undervisere og projektmedarbejdere har stort behov for at følge med i og ajourføre sig med den 
faglige og professionsfaglige udvikling. De skal i deres undervisning og udviklingsarbejde inddrage 
aktuel faglitteratur, de nyeste nationale og internationale forskningsresultater og undersøgelser. Ud-
dannelsesbiblioteket har til opgave at sikre adgangen for disse medarbejdere til aktuelle relevante 
informationsressourcer, såvel i forhold til undervisningen som i forhold til udviklingsarbejdet. Dette 
kan bl.a. ske ved faglige nyhedslister, opsætningen af ”gi' mig besked”-funktioner og alerts i de 
forskellige databaser. 
Et moderne og veludstyret bibliotek med tilstrækkelige ressourcer er således en forudsætning for 
kvalitet i uddannelses- og udviklingsarbejdet på uddannelsesinstitutionen. 
 
Det er vigtigt, at der er afsat de nødvendige ressourcer hertil. Endvidere er det nødvendigt, at der er 
et tæt samarbejde med undervisere og projektmedarbejdere vedrørende de rette anskaffelser af in-
formationsressourcer til uddannelsesbiblioteket. Biblioteket skal have en velredigeret samling af 
informationsressourcer, der modsvarer behovene i undervisningen og i den professionsfaglige ud-
vikling. Dette samarbejde kan organiseres på forskellig vis, eksempelvis gennem forslag fra fagud-
valg, faggrupper, fagreferenter, enkeltpersoner og deltagelse i fælles møder og gennem anvendelse 
af professionelle materialevalgsværktøjer. Materialevalgssamarbejdet kan foregå på uddannelsesin-
stitutionerne såvel formelt som uformelt. 
  
Undervisernes omtale af bibliotek og dets informationsressourcer har stor betydning for de stude-
rendes anvendelse af bibliotekets ressourcer. Nedenstående tabel viser, at 410 ud af 487 MVU stu-
derende (84 %), som anvender uddannelsesbiblioteket også nævner, at biblioteket er blevet omtalt 
som en vigtig del af studiet i undervisningen. En statistisk test viser, at der er positiv sammenhæng 
mellem biblioteksbrug, og at biblioteket bliver nævnt som en vigtig del af undervisningen. 
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Bliver biblioteket ofte nævnt som en vigtig del af dit studie i forbindelse med undervis-
ningen? Bruger du et uddannelsesbibliotek? Crosstabulation 

 
 
 
Det viser sig, at stilles der krav om selvstændige opgaver, øges de studerendes anvendelse af biblio-
tekerne og deres informationsressourcer. Et godt samarbejde mellem undervisere, projektmedarbej-
dere og uddannelsesbibliotek er således vigtigt. Dette samarbejde er en forudsætning for, at relevan-
te informationsressourcer, faglitteratur og databaser anvendes og integreres i undervisningsforløb til 
gavn for de studerendes læring.  
 

1.5 Ledelse 
 
Gennem investeringer i bibliotekets virksomhed og i informationsressourcer til undervisningsbrug 
kan ledelsen sikre uddannelsernes kvalitet, hvilket er en forudsætning for akkreditering til UC og af 
professionsuddannelserne. Investeringer i biblioteksområdet bør betragtes som en strategisk konkur-
renceparameter i forhold til uddannelsesinstitutionens interessenter. Disse investeringer er vigtige 
for at sikre rekruttering af nye studerende, fastholdelse af eksisterende studerende, og at de stude-
rende færdiggør studierne. 
 
Professionshøjskolernes visioner om professionsuddannelser på højt internationalt niveau kræver 
adgang til forskningsbaseret viden i form af relevante elektroniske databaser og elektroniske tids-
skrifter. Alle professionsuddannelser, videncentre og projektmedarbejdere skal have adgange til 
elektroniske ressourcer. Der kan være forskelle på udbud og muligheder indenfor fagområderne, alt 
efter om det drejer sig om en teknisk-, pædagogisk-, merkantil-, samfundsvidenskabelig- eller 
sundhedsvidenskabelig uddannelse. 
 
Elektroniske informationsressourcer er meget bekostelige. I en treårig periode har der været mulig-
hed for DEFF12 tilskud til disse ressourcer. Disse tilskudsmuligheder er stoppet fra 2007, så der må 
regnes med kraftigt stigende udgifter til disse ressourcer.  
 
Elektroniske informationsressourcer er dog ikke udelukkende udgifter – professionshøjskolens egen 
videnproduktion er en potentiel stor strategisk ressource, hvis den registreres og gøres tilgængelig. 
En fuldt udbygget it-platform med tilkobling af et fuldtekstdatabasesystem, hvorved professionshøj-
skolens produktion af viden kan organiseres, registreres og genfindes, vil være et værdifuldt værktøj 

                                                 
12 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. (afsnit 7.1og 7.4) 
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for ledelsen til dokumentation af institutionens videnproduktion. (se nærmere herom i afsnit 6.3: 
Forskningsregistreringssystem) 
 

Sammenfatning 
 

• Professionshøjskolerne skal sikre de studerende, undervisere og projektansatte adgang til re-
levante, kvalitetssikrede analoge og digitale informationsressourcer i forhold til uddannel-
serne og udviklingsarbejdet. 

 
• Biblioteket skal udvikle sine informationsfaciliteter til gavn for professionsuddannelserne, 

efter- og videreuddannelserne, udviklingsarbejdet og videncentre. 
 

• Bibliotekets informationsressourcer til de fjernstuderende bør være et udviklingsområde. 
 

• Samarbejdet med undervisere og projektmedarbejdere skal sikre, at de rette informationsres-
sourcer er til rådighed. 

 
• Biblioteket skal sikre, at underviserne og projektmedarbejdere har mulighed for at holde sig 

ajour med den faglige og professionsfaglige udvikling. 
 

• Kompetent biblioteksfagligt personale skal sikre, at der til arbejdet med informationsres-
sourcer anvendes de rette professionelle værktøjer og udvælgelsesprocedurer. 

 
• Professionshøjskolernes ledelse skal sikre, at der afsættes tilstrækkelige økonomiske res-

sourcer til opbygning/anskaffelse af såvel analoge som digitale informationsressourcesam-
linger. 
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2.0 Professionshøjskolebibliotekets informationskompetencearbejde 

 
I uddannelserne på MVU området udgør søgning efter supplerende materialer (faglitteratur, avis- og 
tidsskriftsartikler) og andre informationer i elektroniske databaser og på internettet en vigtig del af 
studiearbejdet, da det er et eksplicit krav på uddannelserne.  
Et vigtigt element i den undervisning, læring og vejledning, der foregår på institutionerne er erhver-
velse af et godt indblik i informationssøgeprocesser, kendskab til de forskellige informationsres-
sourcer, anvendelsen af og et kritisk blik på disse.  
 
Den studerende skal være i stand til at søge nye relevante professionsfaglige informationer på sam-
me måde, som de skal kunne formulere sig skriftligt og mundtligt i studiemæssige og professions-
faglige sammenhænge.  
 
Informationskompetence kan defineres, som den enkeltes evner til at finde, udvælge, vurdere og 
anvende information fra forskellige medier til studier, undersøgelsesvirksomhed og beslutningsta-
gen, og til at kunne inddrage informationen i problemløsning og generering af ny viden.13 
 
Inden for MVU området har mange uddannelsesinstitutioner i de senere år arbejdet med de stude-
rendes informationskompetenceudvikling. Gennem fokusering på informationskompetenceudvik-
ling sker der en styrkelse af de studerendes studiemetodiske beredskab, og dermed sikres et bedre 
studieudbytte. Det er en forudsætning, at de undervisere, projektansatte og bibliotekarer, der skal 
medvirke til at sikre et uddannelsesarbejde af en vis kvalitet, selv har et for arbejdet relevant infor-
mationskompetenceniveau. Dette skal selvfølgelig løbende udvikles.  
 

 
”Information literacy forms the basis for lifelong learning. It is common to all disci-
plines, to all learning environments, and to all levels of education. It enables learners to 
master content and extend their investigations, become more self-directed, and assume 
greater control over their own learning. 

 
An information literate individual is able to: 

 
• Determine the extent of information needed 
• Access the needed information effectively and efficiently 
• Evaluate information and its sources critically 
• Incorporate selected information into one’s knowledge base 
• Use information effectively to accomplish a specific purpose 
• Understand the economic, legal, and social issues surrounding 

the use of information, and access and use information ethically 
and legally” 

 
Information Literacy Competency Standards for Higher Education. 2004, s. 2-3 

 
 

                                                 
13 Information Literacy Competency Standards for Higher Education. 2004, s. 2-5 
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standards.pdf (6.10.06) 
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Informationskompetenceudvikling og -tænkning medvirker til, at de studerende bliver bedre stude-
rende.14 Den amerikanske forsker David Loertscher har opstillet en taxonomi for de studerendes 
informationskompetenceniveau. Han anfører som et af de højeste mål, at den studerende har infor-
mationskompetencer og er i stand til systematisk at finde de informationsressourcer, der er brug for 
i studiet/studiearbejdet/projektet. Ressourcerne skal derefter kritisk vurderes, anvendes og fremlæg-
ges. Amerikanske og australske informationskompetencestandarder i form af informationskompe-
tence-taxonomier beskriver anvendelige mål for de studerendes informationskompetenceudvikling 
med henblik på at sikre de studerendes slutkompetenceniveau på dette område. Disse taxonomier 
anvendes i mange uddannelsesinstitutioners systematiske arbejde med udvikling af de studerendes 
informationskompetencer.15 

2.1 Studerende på grunduddannelsen 
 
Af hensyn til studieudbyttet er det vigtigt, at studerende har informationskompetencer på et vist 
niveau. Informationskompetence er et centralt begreb i forståelsen af den sammenhæng, der er mel-
lem problemløsning og informationssøgning, idet informationssøgning ifølge forskningen medvir-
ker til de studerendes opbygning af ny viden. 
 
Der er sammenhæng mellem at kunne løse veldefinerede og ikke veldefinerede studieopgaver og i 
at kunne fremskaffe de informationer, der er forudsætningen for at kunne løse disse opgaver. Det er 
således særdeles vigtigt, at der i professionshøjskolen arbejdes systematisk med udvikling af de 
studerendes informationskompetencer, som et element i de studerendes studiemetodiske udvikling 
og i udviklingen af professionsfagligheden.  
 
Kvalifikationsnøglens slutkompetencemål16 anviser i forbindelse med udviklingen af professionsba-
chelorernes intellektuelle kompetencer - almene kompetencer som ikke er relateret til en enkelt ud-
dannelse eller et fag: 
 

 
”at de studerende kan opsøge, sortere, tilegne sig og vurdere viden med relevans for 
professionsområdet, herunder opsøge forskningsbaseret viden”  

Pilotprojekt til implementering af dansk kvalifikationsnøgle indenfor professionsuddan-
nelserne, 

 februar 2006. 
 
 
I kravene til bacheloruddannelserne understreger Undervisningsministeriet endvidere, at de stude-
rende skal have mulighed for at opnå forudsætninger for anvendelse af informationskilder.17  

                                                 
14 The Student Taxanomy  : Loertscher, David: Taxonomies of the school media program, Hi Willow  Research & 
publishing 2 ed.2000, s 43 -51. 
Oversættelse ved Claus Bjerg af taxonomien, se bilag 2 
15 Information Literacy Competency Standards for Higher Education. 
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standards.pdf (6.10.06) 
16  Pilotprojekt til implementering af dansk kvalifikationsnøgle indenfor professionsuddannelserne. Februar 2006.  
http://www.cvu-rk.dk/upload/kvalifikationsnøglefina_080306.doc  
17 Professionsbacheloruddannelsen. Katalog over kriterier, 2001 pkt. 4.2 
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I en rapport til Sveriges Universitets- og HøjskoleForbund (SUHF) anbefales, at alle högskoler ud-
vikler en strategi og programmer for, at hver student, som uddannes, skal have kompetence i 

 
”at söka och värdera kunskab på vetenskaplig niva och vara i stånd at följa 
kundskabsutvecklingen”   

(Vägar för kunskap, s. 3) 
   

 
En meget stor andel af de studerende på alle uddannelser angiver ifølge Niels Ole Pors’ undersøgel-
se18, at de har fået undervisning i biblioteksbenyttelse, introduktion til internet og til bibliotekets 
digitale ressourcer. Det er interessant, at det er blandt de studerende på de mellemlange uddannel-
ser, at den største gruppe svarer ”ja.”  
Der er ingen tvivl om, at undervisningen i biblioteksbenyttelse, databaser og internet er en aktivitet 
de fleste uddannelsesbiblioteker arbejder med. Men det er ligeså tydeligt, at bibliotekerne og deres 
ressourcer ikke ligger centralt i undervisernes bevidsthed, når de underviser. Kun 50 % af de stude-
rende på MVU uddannelserne angiver, at det af undervisningen fremgår, at biblioteket og dets in-
formationsressourcer er en vigtig del af studiet. I de tilfælde, hvor underviserne på uddannelsesinsti-
tutionerne er opmærksomme på bibliotekerne som en vigtig del af uddannelsen, kan der også regi-
streres et anderledes informationsbrug blandt de studerende. En analyse af dataudtrækket fra under-
søgelsen ”Studerende Google og biblioteker” viser, at der er en sammenhæng mellem, hvor ofte den 
studerende bruger et uddannelsesbibliotek, og om den studerende i undervisningen har hørt, at ud-
dannelsesbiblioteket er vigtigt. 
 
Det er derfor en central opgave, at få synliggjort bibliotekerne og deres informationsressourcer i 
forhold til undervisningen. F.eks. viser undersøgelsen også, at de studerende bør opnå et højere in-
formationskompetence-niveau i forhold til anvendelse af elektroniske ressourcer. 
En væsentlig faktor for anvendelse af uddannelsesbibliotekerne og deres informationsressourcer er 
underviserne og deres omtale af biblioteket som en vigtig ressource for læring. En anden væsentlig 
faktor er de studiemæssige krav til skriftlige arbejder og andre undersøgelsesaktiviteter.19  

 

2.2 Studerende på efter- og videreuddannelse 
 
I efter- og videreuddannelsen er der behov for at arbejde med informationskompetenceudvikling ud 
fra samme argumentation som i forrige afsnit. På samtlige studieforløb bør der gives biblioteksin-
troduktioner og kurser i informationssøgning. De studerende får i disse forløb ofte stillet ressourcer 
til rådighed via læringsplatforme og intranet. Fuldt studiemæssigt udbytte af disse ressourcer kræver 
et vist informationskompetenceniveau. Dette arbejde skal målrettes i efter- og videreuddannelse 
såvel af hensyn til studieudbyttet som den ”livslange” læring.  

                                                 
18 Pors, Niels Ole (1). Studerende, Google og biblioteker. En undersøgelse af 1694 studerendes brug af biblioteker og 
informationsressourcer. Biblioteksstyrelsen og Danmarks Biblioteksskole, 2005 
www.bs.dk/publikationer/andre/studerende/index.htm  
19 Pors, Niels Ole (1). Studerende, Google og biblioteker.s.  13) 
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2.3 Studerende i fjernundervisningen 
 
Fjernundervisningen giver undervisningsinstitutionerne særligt store udfordringer i at sikre, at de 
studerende har tilstrækkelige informations- og it-kompetencer i at navigere og kommunikere på 
internettet og i et intranet. Her er der behov for udvikling af de fjernstuderendes informationskom-
petencer gennem hele fjernstudiet og i f.eks. de modulopbyggede diplomuddannelser. Det kan ske i 
forbindelse med de ”fysiske møder” i undervisningen, hvilket studieplanlægningen skal tage højde 
for. Der vil også være behov for at få udviklet selvinstruerende webbaserede kurser, de såkaldte 
tutorials. Ligeledes ligger der store udfordringer i at få udviklet særlige interaktive kursusforløb, 
hertil kan der kan hentes inspiration i projekter på f.eks. Syddansk Universitet og Ålborg Universi-
tet.  
 
I Sverige har Högskolebiblioteket i Kristianstad udviklet ”Biblioteksguiden” til fjernstuderende, og 
denne guide gennemgås af bibliotekarer ved de fysiske ”møder”, der er i fjernundervisningen. Dette 
er især lykkedes indenfor sundhedsuddannelserne på Högskolen, hvor man har skrevet arbejdet med 
informationskompetenceudvikling ind i studieordninger for sygeplejerskerne.20  
 
I nogle guidelines vedrørende distance- eller fjernundervisningen, som i nedenstående eksempel 
som er hentet fra Middle States Commission on Higher Education, anføres krav til informations-
kompetenceundervisning og til evalueringer af, om de studerende har de nødvendige kompetencer 
til at anvende de informationsressourcer, der er stillet til rådighed. 
 
 

 
Training in information literacy including research techniques. (s. 15) 
 
Measures of the extent to which library and learning resources are used appropriately by 
the program’s students. (s. 19) 
 

Distance learning programs. Interregional guidelines for electronically offered degree 
and certificate programs. Middle states commission on higher education. 2. ed 2002 

 
 

2.4 Undervisere og projektmedarbejdere 
 
De studerendes informationskompetenceudvikling er undervisernes og bibliotekarernes fælles an-
svar. Undervisernes omtale af og samarbejde med bibliotek har stor betydning for de studerendes 
anvendelse af supplerende ressourcer, det blev vist med de statistiske analyser i afsnit 1.4. Undervi-
sernes krav til de studerende om anvendelse af supplerende materialer ved opgaveløsninger etc. har 
ligeledes stor betydning for de studerendes brug af biblioteket.  
 
Forudsætningen for at medvirke til at sikre professionsuddannelser af en vis kvalitet er endvidere, at 
undervisere, projektansatte og bibliotekarer selv har et for uddannelsen relevant informationskom-

                                                 
20 Virtuelle möter och fysiske träffer.Biblioteksstöd til flexibel utbildning i Högskolan. Nätuniversitet/Bibsam, 2005, s 
85 
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petenceniveau, som hele tiden skal udvikles. Erfaringer fra blandt andet DEFF udviklingsarbejder 
viser, at fælles workshops, projekter, sidemandsoplæring og uddannelse i anvendelse og brug af 
informationsressourcer med deltagelse af såvel undervisere, projektansatte som bibliotekarer er en 
forudsætning for, at arbejdet med informationskompetence på uddannelsesinstitutionerne kan lyk-
kes.21 I forskellige udviklingsprojekter er der blevet arbejdet med vurdering af, om de studerende 
har niveausvarende informationskompetencer. Dette er sket blandt andet gennem dokumentation af 
informationssøgeprocesser ved udarbejdelse af bachelorprojekter, herunder valg af databaser, søge-
termer, udvælgelse og anvendelse af relevant litteratur. 
 
En svensk landsdækkende undersøgelse ”Someone else`s job”22 om informationskompetence-
udvikling på universiteter og högskoler, skrevet af Birgitta Hansson og Ola Rimsten, understreger 
vigtigheden af en national og lokal implementeringsstrategi for informationskompetenceudvikling. 
Ansvaret for informationskompetencer, pædagogisk tænkning og lærer-bibliotekarsamarbejdet ind-
gik i undersøgelsen.  
Undersøgelse viste, at samarbejdet om de studerendes informationskompetenceudvikling var bedst 
på de uddannelsesinstitutioner, hvor samarbejdet mellem bibliotekarer og lærere fungerede. Årsa-
gen hertil var bedre muligheder for personlige kontakter, samarbejde med nøglepersoner som stu-
dieledere, studievejledere, vejledere og deltagelse i fælles kurser, blandt andet om pædagogisk ud-
vikling.  
 

 
”Grundutbildningens ledningsgrupp, examensansvariga samt programansvariga bör 
uppvaktas av biblioteket. Prefekter är nyckelpersoner – de har stor möjlighet att forma 
dokument. Programansvarig är den som tar initiativ till kontakt med biblioteket.” 

Someone else`s job, s. 103 
 

 
 
”Someone else`s job” foreslår også fælles projekter mellem bibliotekarerne og underviserne om 
studiemetodik og informationskompetenceudvikling for de studerende, idet man opnår en fælles 
forståelse, udvikler gode samarbejdsformer og opnår gensidige fordele for såvel bibliotekarer som 
undervisere. En anden vigtig ting er, at man gennem fælles deltagelse i metodiske og pædagogiske 
kursusforløb arrangeret af moderinstitutionen kan opnå gensidig tillid og kendskab til hinandens 
faglige styrker til gavn for den synergieffekt, der ofte er i tværfagligt samarbejde.  
Rimsten og Hansson anbefaler, at hvert enkelt bibliotek prøver at kortlægge et studieforløb, hvor 
det vil være naturligt at integrere informationskompetenceudvikling.  
 
 

 
”Informella vägar är viktiga som en ingång till samarbete mellan lärare och 
bibliotekarier. Ett öppet och aktivt förhållningssätt från biblioteket och samarbete med 
strategiska personer är värdefullt.”  

Someone else´s job, s.104 
 

 
 
                                                 
21 Eksempelvis projekter i CVU Vest, CVU Midt Vest og på Sygeplejeskolen i Århus. 
22 Someone else`s job. Måluppfyllelse av 1 kap. 9 § högskolelagen avseende studenters 
Informationskompetens. Örebro universitet, Universitetsbiblioteket, 2005 
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Endvidere skal den enkelte bibliotekar være opmærksom på at udnytte de forskellige formelle og 
uformelle mødesteder i institutionen: kantiner, undervisermøder, vejledermøder, studievejledermø-
der studiegrupper, projektgrupper og faggrupper og dermed forsøge at skabe tæt kontakt til nøgle-
personer. Det vil være væsentligt at forsøge at overbevise ledelsen om det bidrag, som informati-
onskompetence-tænkning og -udvikling kan give til en kvalitetsudvikling af studiet, og dermed gøre 
de studerende til bedre studerende og senere til bedre professionelle udøvere af deres fag.  
 
Rimsten og Hansson mener, at informationskompetenceudvikling skal forankres i lovgivningen for 
reelt at blive implementeret i forbindelse med undervisningen. Oftest bruges der andre begreber og 
termer end informationskompetencer, men det er vigtigt at biblioteket er fokuseret på disse mål, og 
den rolle biblioteket spiller i opnåelse af disse mål. Målene skal således konkretiseres sammen med 
ledelsen og lærerne, således det er eksplicit, at bibliotekarerne også arbejder for en kvalitetsudvik-
ling af uddannelsen.  
Undersøgelsen argumenterer for, at man integrerer informationskompetenceudviklingen i fagene, 
og med en progression indbygget, så de studerende i løbet af hele uddannelsen kan udvikle deres 
informationskompetencer. 
 
Konsekvent og systematisk samarbejde om de studerendes informationskompetenceudvikling 
kan medvirke til at sikre kvaliteten i uddannelserne23. De studerende gives gennem obligatoriske 
undervisningsforløb, enten som enkeltstående kurser eller integreret i den faglige undervisning, 
forudsætninger for intellektuelt at udnytte adgangene til analoge og digitale ressourcer i forbindelse 
med deres studier og opgaveløsning, således at de opnår det slutmål for intellektuelle kompetencer, 
som Kvalifikationsnøglen opstiller for nyuddannede professionsbachelorer. 
 

Sammenfatning 
 

• Informationskompetenceundervisningen skal sikre, at de studerende er i stand til at søge, 
udvælge og anvende relevante professionsfaglige informationsressourcer i studiemæssige og 
professionsfaglige sammenhænge. 

 
• Biblioteket skal give de studerende forudsætninger for anvendelse af informationskilder til 

studieformål. Dette skal ske i samarbejde med underviserne. De studerendes informations-
kompetenceudvikling er undervisernes og bibliotekets fælles ansvar. 

 
• De studerende skal gennem obligatoriske undervisningsforløb gives forudsætninger for at 

udnytte adgangene til analoge og digitale ressourcer i deres studier og opgaveløsning. 
 

• Undervisere og projektansatte skal have et for uddannelsen og for opgavevaretagelsen rele-
vant informationskompetenceniveau, som hele tiden skal udvikles i samspil med biblioteket. 

                                                 
23 Information Literacy Competency Standards for Higher Education. 2004, s. 2-5 
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standards.pdf (6.10.2006) 
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3.0 Professionshøjskolebiblioteket og udviklings- og videncenterarbejdet  

 
Ved alle uddannelsesinstitutioner på MVU-området skal der etableres regionale videncentre og ud-
viklingsfunktioner. Deres rolle er at indsamle, skabe, formidle, omsætte og anvende uddannelsesin-
stitutionernes viden i praksis. På den måde kan uddannelserne og uddannelsesinstitutionerne i sam-
spil med forskellige offentlige og private virksomheder bidrage til grundlaget for videnbaseret 
vækst og velfærd. Konsulentfirmaet Pluss Leadership har på foranledning af Undervisningsministe-
riet i maj 2006 gennemført en statusanalyse af videncentre og varetagelse af videncenterfunktionen 
ved CVU’erne, enkeltstående MVU-institutioner og erhvervsakademierne i Danmark. 
Med hensyn til videnhåndtering og videnspredning konkluderede Pluss-rapporten følgende: 
 

 
”Videnhåndtering og –spredning 
Interview med repræsentanter fra de 13 støttede centre viser, at der er en høj grad af 
bevidsthed om, at indsamling, skabelse, dokumentation og formidling af viden er om-
drejningspunktet i varetagelsen af videncenterfunktionen generelt og konkret gennem de 
støttede videncentre. 
Der er imidlertid stor variation mellem centrene vedrørende videnhåndtering og spred-
ning, og det er i overvejende grad centrene under første ansøgningsrunde, der kan doku-
mentere resultater, men centrene under anden runde er på vej. Flere videncentre har et 
udviklingspotentiale - herunder ved at give videnhåndtering og spredning et mere strate-
gisk afsæt. I den sammenhæng er der god gensidig inspiration at hente internt i kredsen 
af de støttede videncentre. Konsulenterne ønsker at fremhæve, at det i interviewrunden er 
fremgået, at de retningslinjer for udviklingsarbejde, forskningstilknytning og professi-
onsbasering, der gælder for partnerinstitutionerne i videncentrene, er ”gammeldags”. I 
den sammenhæng er der henvist til, at partnerinstitutionerne ”ikke må forske”. Inter-
viewpersoner har nævnt, at der er behov for nye tilgange, som sikrer, at indsamling og 
skabelse af viden kan ske eksempelvis som praksisforskning, følgeforskning og aktions-
forskning. Konsulenterne vurderer i den sammenhæng, at et begreb som forskningssam-
arbejde kan være relevant. 
Blandt de 66 centre sker der et solidt arbejde med at indsamle, skabe, dokumentere og 
formidle viden, men analyseresultaterne kunne indikere, at der ligger et udviklingspoten-
tiale vedrørende centrenes dokumentation af viden. Når centrene formidler viden, er 
omdrejningspunkterne især netværk, seminarer og udarbejdelse af undervisningsmateria-
le sammen med faglige artikler. 
Større konferencer, egne centerportaler og nyhedsbreve bliver i mindre grad brugt. Kon-
sulenterne vurderer her, at sidstnævnte virkemidler kan være omkostningstunge, og at 
institutionerne derfor har fravalgt disse virkemidler. I det lys kan de særlige videncen-
termidler have bidraget til anvendelse af en bredere vifte af virkemidler blandt de 13 
støttede videncentre. 
Centrenes videnproduktion indgår i nogen udstrækning i biblioteksfunktioner, og centre-
ne opnår i en vis udstrækning mediernes opmærksomhed.” 
 

Analyse af videncentre : statusrapport om resultater og erfaringer. Pluss Leadership, 
2006 s. 76 

 
 
 
Videncentrene har ifølge Pluss-rapporten24 et udviklingspotentiale med hensyn til at sikre det viden-
flow i organisationen, som tilstræbes i videncentrenes formål og opgave. Problemerne med viden-
                                                 
24 Analyse af videncentre: statusrapport om resultater og erfaringer. Pluss Leadership, 2006 
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håndtering og videnspredning kan skyldes et utilstrækkeligt kendskab til eller manglende mulighed 
for at inddrage de informationsvidenskabelige og biblioteksfaglige kompetencer, der ligger i CVU-
bibliotekerne. Her tænkes hovedsagelig på de mere avancerede typer af opgaver, som ligger inden-
for informationsformidling, vidensorganisation og videnstyring i forskellige sammenhænge.  
En effektiv videnstyring har især konsekvenser for tre områder, nemlig videngenerering, vidende-
ling og videnfortolkning i organisationer. De systemer, der anvendes til at styre information og vi-
den, er af vital betydning for professionshøjskolens og videncentrets innovationsevne. En systema-
tisk monitorering af videnudviklingen i såvel videncentrene som professionshøjskolerne er af stor 
strategisk vigtighed, men som det fremgår af Pluss-rapporten, er der mange videncentre, der ikke 
systematisk arbejder sammen med bibliotekerne om disse opgaver. 
Det er derfor en væsentlig opgave at få opbygget professionelle videnindsamlings-, videndelings- 
og informationsformidlingssystemer. De biblioteksfaglige spidskompetencer netop med hensyn til 
indsamling, registrering og formidling af information gør det oplagt at løse disse opgaver i samar-
bejde med bibliotekerne og deres personale. 
 
De opgaver, der skal løses, kan beskrives på følgende måde: 
 
Kortlægning af institutionens egne videnressourcer 

• Kortlægning af videncenter- og CVU-medarbejdernes specialviden og kompetencer, såvel 
formelle faglige uddannelser som erfaringsfelter og interesseområder 

• Systematisering og registrering af videncentrets viden i form af dokumenter og henvisning 
til ressourcer, personlige, boglige og elektroniske, således man sikrer genfinding og formid-
ling 

 
Informationssøgning og environmental scanning 

• Servicere medarbejdere med indsamling af viden, hjælp til litteratursøgning, fremskaffelse 
af forskningslitteratur og synliggørelse af relevante kilder. 

• Environmental scanning (monitorering) af forskningsinstitutioner, web ressourcer, viden-
skabelige tidsskrifter og andre relevante formidlingskanaler, samt informationer fra og om 
virksomheder og institutioner i regionen, informationer fra og om CVU’er.  

• Scanning efter fonde, bevillinger, finanslovspuljer og projektlicitationer af relevans og be-
tydning for centrets temaer og fokusenhederne  

• Kortlægning, indenfor det enkelte videncenters satsningsområde, af regionernes institutio-
ner, igangværende projekter, ressourcepersoner og partnerskaber 

 
Videndeling 

• Design af en optimal informationsarkitektur  
• Udarbejdelse af en informationspolitik 
• Sikre og udbygge online adgang til CVU’ets samlede materialeressourcer via institutional 

repositories, fuldtekstdatabaser, bestillingsfunktioner til forskningsartikler, udarbejdelse af 
søgevejledninger på nettet, samt informationskompetenceudvikling for CVUnetværk og 
partnere, og evt. eksterne interessenter  

• Spredning af centrets genererede viden via hjemmeside, elektroniske målrettede nyhedsbre-
ve, rss-feeds, videodokumenteret hverdagslæring via CVU’ets website og intranet.  

• Udvikling af internetvejviser til brug for både CVU’ets ledelse, personale, studerende og 
centrenes samarbejdspartnere og målgrupper 

• Udarbejde målrettede nyhedsbreve med ny relevant faglitteratur  
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Sikre adgang til eksterne videnressourcer 

• Udbyde og administrere online-adgang til store internationale databaser med forskningslitte-
ratur, abstracts m.v. 

 
En række af disse opgaver kan naturligt udføres i ”normalt biblioteksregi” f.eks. informationssøg-
ning og sikring af adgang til eksterne videnressourcer, men en del af opgaverne forudsætter en tæt-
tere integration mellem bibliotek og videncentre f. eks. kortlægningen af videnressourcer og viden-
delingsopgaverne. Denne integration kan løses på to måder, enten ved at der i videncentret direkte 
ansættes biblioteksfagligt personale, eller ved at en del af bibliotekets personale tilknyttes viden-
centret eller videncentrets projekter. Nogle af de ovennævnte opgaver vil kompetencemæssigt ligge 
i overkanten af bibliotekar DB-niveauet, så det vil være relevant at tænke i tilknytning af biblio-
tekspersonale med en cand. scient. bibl. baggrund, jvf. afsnit 5.2 om det biblioteksfaglige personale 
 
Både formelt og uformelt er bibliotekspersonalets daglige gang blandt videncentrets medarbejdere 
med til at skabe en bevidsthed, som gør det muligt for udviklingsmedarbejdere og videncenterledere 
selv at identificere, når der er behov for at trække på biblioteksfaglige kompetencer. Også i forbin-
delse med de enkelte projekter kan en bibliotekar/videnmedarbejder kobles på projekterne både i 
start- og slutfasen. Denne skal hjælpe projektdeltagerne med at tænke en informations– og vi-
denstrategi ind i projektet helt fra opstartsfasen. I slutfasen kobles biblioteksmedarbejderen på igen 
for at sikre formidlingen af projektet. Denne videnmedarbejder kan således på sigt udarbejde en 
”best practice” for videncenterprojekter, som f.eks. kan udmøntes i lokale ”standarder” eller i form 
af spørgeskemaer. 
 

 
I projekter arbejder projektmedarbejdere (herunder bibliotekarer) sammen om afdækning 
af viden til portal indenfor hjerte-kar- lidelser og psykiske lidelser. Der udarbejdes en 
model for en systematiseret og kategoriseret indsamling af nationale og internationale 
elektroniske informations- og videnressourcer, nationale og internationale videnmil-
jøer/videncentre, udviklings- og forskningsprojekter, samt offentlige og private organisa-
tioner, der arbejder med ovennævnte videnområder. En ad hoc arbejdsgruppe ved 
SCVUA og CVSU-Fyn arbejder med indsamling og bearbejdning af dokumenteret viden 
indenfor Rehabilitering og Fysisk aktivitet for borgere med kroniske lidelser med henblik 
på udvikling af ydelser og opbygning af portal. 
 

Videncenter for Rehabilitering og Fysisk Aktivitet for Borgere med Kroniske Lidelser 
(ROF) og Center for Videregående Sundhedsuddannelser Fyn (CVSU) & Sundheds 

CVU Nordjylland (SCVUN) 
 

 
 
På det mere uformelle plan afføder den nære relation til videncentret en række andre fordele for 
begge parter. I de daglige samtaler gives der adgang til en række personbårne ”data”, som endnu 
ikke er nedfældet og måske ikke bliver det. Disse ”data” er vigtige i forhold til at opsamle forskelli-
ge informationer og behov, som bl.a. kan anvendes i valget af løsninger og nytænkning i såvel vi-
dencentersammenhænge som på biblioteksområdet. 
Både på det formelle og uformelle plan betyder en tilknytning til videncentret også, at biblioteket 
har en helt unik mulighed for at overvåge den interne videnproduktion. 
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Udvikling af ny professionsfaglig viden er meget vigtig i professionshøjskolernes samlede opgave-
portefølje. Det er centralt, at der i professionshøjskolerne og videncentrene arbejdes med at sikre, at 
såvel eksplicit viden, som tavs viden, kommer i spil og interagerer med hinanden, idet disse proces-
ser25 antages at være afgørende for udvikling af ny professionsfaglig viden26. Der skal derfor be-
vidst arbejdes med organisatorisk videndeling og organisatorisk videnspredning mellem professi-
onshøjskolernes udviklere, undervisere og praktikere fra virksomheder og institutioner, blandt andet 
gennem en bevidst satsning på ovennævnte processer. Forståelse og håndtering af disse processer er 
altafgørende for udvikling af ny organisatorisk viden i såvel offentlige institutioner som private 
firmaer. 
 
For at opnå det fulde udbytte af hele professionshøjskolens samlede videnproduktion er den tværgå-
ende opsamling, dokumentation/ registrering og formidling uhyre vigtig. Både internt i organisatio-
nen, for at få overblikket som gør informations- og videndeling muligt, og for kommunikationen ud 
af organisationen, og dermed også for den eksterne markedsføring, er registrering og dokumentation 
alfa og omega. 
 
Til brug for denne dokumentation og registrering af videnproduktionen er det nødvendigt, at profes-
sionshøjskolerne investerer i det nødvendige it-værktøj. På universitetsområdet, hvor man også er 
afhængig af at kunne dokumentere sin forskningsaktivitet, bruger man forskellige registrerings-
værktøjer. Disse værktøjer er udarbejdet i samarbejde med DEFF, og det er oplagt at drage nytte af 
de erfaringer, der er gjort i den sammenhæng. For at sikre en fælles udvikling på professionshøjsko-
leniveau og for at sikre, at den videnproduktion, der finder sted bliver tilgængelig for hele praksis-
feltet bl.a. via upload til den nationale Forskningsbasen, vil det være formålstjenligt, hvis professi-
onshøjskolerne i fællesskab investerer i et forskningsregistreringssystem (afsnit 6.3). 
 

Sammenfatning 
 

• Udviklingsafdelingernes og videncentrenes videnindsamlings- og formidlingsopgaver bør 
løses i samarbejde med bibliotekerne. Dette skal sikre udnyttelse af de biblioteksfaglige 
spidskompetencer med hensyn til indsamling, registrering, systematisering og formidling af 
information. 

 
• Samarbejdet mellem bibliotek og videncentre sikres gennem formelle samarbejdsaftaler el-

ler i form af tilknytning af biblioteksfagligt personale. 
 

• Der skal opbygges professionelle videnindsamlings-, videndelings- og informationsformid-
lingssystemer. Det er derfor nødvendigt, at professionshøjskolerne investerer i de nødvendi-
ge it-værktøjer. 

 
 

                                                 
25 Disse processer hvor tavs viden og eksplicit viden gensidig påvirker hinanden, hvorved ny viden udvikles kaldes 
socialisering, eksternalisering, internalisering og kombinering. Især tavs videns betydning kan understreges s 61-s. 94 
26 Nonaka og Takeuchi. The knowledge creating compagny. s. 224 
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4.0 Centre for Undervisningsmidler 

Dette kapitel i rapporten er udarbejdet som et delprojekt27 
 
I forbindelse med Strukturreformen overføres Centre for Undervisningsmidler (CFU) til staten og 
forankres i CVU’erne. Når CVU’erne efterfølgende samles i professionshøjskoler, er det en god 
anledning til at overveje, hvordan CFU’erne og uddannelsesbibliotekerne foruden at opfylde hver 
sit formål også i fællesskab kan bidrage til at fremme formålet med professionshøjskoledannelsen. 
 
Samarbejdet mellem CFU’erne og uddannelsesbibliotekerne må tage udgangspunkt i det lovmæssi-
ge grundlag for de to institutioners virke; nemlig p.t. Lov om Centre for Undervisningsmidler28 og 
Lov om Centre for Videregående Uddannelse.29  
Målgruppen for aktiviteterne på et Center for Undervisningsmidler er primært grundskolerne og 
ungdomsuddannelserne og dermed også underviserne på disse skoler. Målet er at yde en bred pæ-
dagogisk support omkring læremidler og undervisning. 
Et andet vigtigt aftalemæssigt grundlag for CFU’ernes aktiviteter er Informationsaftalen mellem 
Centrene og Forlæggerforeningen samt Brancheforeningen for Undervisningsmidler.30 Aftalen sik-
rer, at producenter af undervisningsmidler sammen med Centrene sikrer et samlet overblik og til-
gængelighed af udgivne undervisningsmaterialer til informationsbrug og gennemsyn. Informations-
aftalens målgruppe er ligeledes undervisere og skoler. Materialerne i informationssamlingen må kun 
anvendes til informationsbrug og ikke til undervisningsbrug – undtaget herfra er dog seminariernes 
og Danmarks Pædagogiske Universitets periodevise undervisning i brug af materialer:  
 

 
§ 5 Materialerne må ikke anvendes til undervisning i skolerne. Undtaget er dog seminari-
ernes og Danmarks Pædagogiske Universitets periodevise undervisning i brug af mate-
rialerne. 
 

 
Uddannelsesbibliotekerne er for de fleste bibliotekers vedkommende lovmæssigt forankret i CVU-
loven, dog undtaget de uddannelsesbiblioteker, der som nævnt i kapitel 8 er omfattet af Lov om 
Biblioteksvirksomhed. I begge tilfælde kan man dog definere bibliotekernes primære brugergruppe 
som værende uddannelsesinstitutionernes studerende og undervisere. 
 
Vi ser dog umiddelbart sammenfald i brugergrupper på to felter: underviserne ved professionshøj-
skolerne og de lærerstuderende. Underviserne ved professionshøjskolerne er umiddelbart omfattet 
af CFU-ernes målgruppe. De lærerstuderende indgår ligeledes i målgruppen i forbindelse med se-
minariernes periodevise undervisning i brug af CFU’s undervisningsmaterialer f. eks. i forbindelsen 
med praktik og praktikforberedelse. 
  

                                                 
27 Afsnittet er udarbejdet af en delprojektgruppe bestående af en repræsentant fra CVU bibliotekerne (Ellen Bohlbro, 
CVU Jelling), en repræsentant fra Centre for Undervisningsmidler (Jens Juulsgaard Larsen, Amtscentret for Undervis-
ning, Aabenraa) og hovedprojektets projektleder (Tove Schmidt, CVU Vest Biblioteket).  
Delprojektets kommissorium er vedlagt som bilag 1. 
28 Lov nr. 471 af 10/06/1997 
29 Lovbekendtgørelse nr. 228 af 17/03/2006 
30 Informationsaftalen: aftale mellem Centrene og Forlæggerforeningen samt Brancheforeningen for Undervisningsmid-
ler 
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Dette sammenfald i målgrupper har gennem årene medført et solidt og godt samarbejde mellem 
lærerseminarierne og CFU’erne netop omkring undervisningsmaterialer til brug i den fagdidaktiske 
undervisning og i forbindelse med de lærerstuderendes praktikforberedelse og via deres praktiksko-
ler også i forbindelse med selve praktikperioden. 
 
Ligeledes har såvel lærerseminarierne som andre uddannelsesinstitutioner haft stor glæde af via 
Copy-Dan aftale at have adgang til enten at låne de af CFU’erne optagede Tv-udsendelser eller kø-
be kopier af samme til brug i undervisningen.  
 
Disse to traditionelle opgaver ser vi gerne fortsat og båret ind i den nye sammenhæng. 
 
Men den organisatoriske forankring af CFU’erne i CVU’erne pr.1.1.2007 åbner nye muligheder for 
et langt mere udbygget samarbejde til glæde for begge parter i respekt for hvert vort udgangspunkt. 
Den organisatoriske indplacering af CFU’erne er ikke ens på landsplan, hvorfor vore forslag til fæl-
les tiltag og samarbejdsmuligheder selvfølgelig må tage hensyn til disse lokale forskelligheder. 
 
I rapporten ”Rapport fra udvalget om Centre for Undervisningsmidler”31 påpeges, at ”en forankring 
af centre for undervisningsmidler i CVU’erne kan betyde en styrkelse af de to parters traditionelle 
grundydelser og gøre begge parter mere kvalificerede til at løse de mange forskellige videnformid-
lingsopgaver” 
 
Fra udvalgets side vil vi gerne påpege, at et samarbejde mellem CFU’erne og uddannelsesbibliote-
kerne kan være en oplagt mulighed for at skabe rammerne og muligheden for i praksis at opnå den 
synergieffekt, der lægges stor vægt på i rapporten. Til brug for dette arbejde, har vi udarbejdet føl-
gende idékatalog. 
 
Idékatalog: 
 

• Udnyttelse af personalemæssige ekspertiser 
 
o Fagkonsulenterne:  

Uddannelsesbiblioteket kunne være ”rammesætter” i forhold til at bringe fagkonsu-
lenterne sammen med CVU-lærerne omkring nye undervisnings- og læremidler i 
skolens fag. Dette kunne f.eks. ske ved fælles arrangementer for læreruddannelsens 
undervisere og de lærerstuderende med temaer som: 

• Årets nye børnelitteratur 
• Nye materialer til matematik-undervisningen 
• Nye medier i undervisningen: I-pods/podcasting, sms, interaktive white-

boards, web-quest m.m. 
 
 

Det ville ligeledes være oplagt f.eks. at dublere CFU’ernes eksterne kurser om un-
dervisningsmidler til brug for professionshøjskolens undervisere og lærerstuderende. 
 
 
 

o Bibliotekarerne: 
                                                 
31 Rapport fra udvalget om Centre for Undervisningsmidler. Undervisningsministeriet 2006 
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Bibliotekarernes ekspertise på litteratursøgning og videnorganisering kunne udnyttes 
til CFU’ernes fordel ved at tilbyde fagkonsulenterne tilpassede kurser i avanceret lit-
teratursøgning og konsulentbistand i form af søgninger i forbindelse med forskellige 
projekter, som konsulenterne er involveret i. 

 
o Medie-eksperter: 

CFU’ernes medieekspertise er oplagt at bringe ind som et fælles aktiv i forbindelse 
med bl.a. udvikling af nye præsentationsformer til brug i formidlingsmæssig sam-
menhæng, f.eks. interaktive whiteboards, pp-videostreamers med kur-
sus/introduktioner og lignende udveksling af eller fælles udvikling af interaktive 
præsentationer til brug i samlingerne. 
 

o Øvrige eksperter 
Distributionssystem 
Amtscentrene har mange års erfaring med at distribuere store mængder af materialer 
til områdets uddannelsesinstitutioner. Det er oplagt at sammentænke denne funktion 
med professionshøjskolebibliotekernes behov for tilsvarende materialeudveksling.
   

• Udnyttelse af samlingerne 
 

o CFU’ernes infosamlinger 
Denne samling er allerede på nuværende tidspunkt et vigtigt samarbejdsområde mel-
lem CFU’erne og CVU’erne. Under hensyntagen til de geografiske begrænsninger 
og aftalemæssige bindinger er det dog også på dette område oplagt at søge lokale 
løsninger, der øger opdateringen af faglærernes viden om nye undervisnings- og læ-
remidler. 
 

o CFU’ernes pædagogiske samlinger 
På nogle CFU’er har man opbygget mindre samlinger af pædagogisk, didaktisk litte-
ratur. Denne samling vil oftest være begrænset, såvel breddemæssigt som dybde-
mæssigt set i forhold til professionshøjskolebibliotekets tilsvarende samling. Det 
ville derfor være en oplagt mulighed at kunne henvise CFU’s brugere til også at gøre 
brug af professionshøjskolebiblioteket til fordybelsesformål. 
 

o CFU’ernes mediesamlinger 
CFU’erne mediesamlinger består dels af ”båndcentralen”’s Tv-udsendelser, men og-
så af en lang række øvrige mediebårne materialer og hjemmesider. 
CFU’erne har som en del af deres opgave at formidle omkring brugen af it og medier 
i undervisningen og har derfor opbygget såvel teoretisk, pædagogisk som praktisk 
viden og erfaring på området. Det vil derfor være oplagt at udnytte denne ekspertise 
også internt i såvel biblioteks- som professionshøjskolesammenhæng. 

  
o Bibliotekernes bogsamlinger 

Bibliotekernes bogsamlinger skal selvfølgelig som en konsekvens af CFU’ernes in-
tegration i professionshøjskolerne stilles til rådighed for de ansatte på CFU’erne. Lo-
kale forhold kunne tale for, at man på længere sigt skulle overveje et mere omfatten-
de samarbejde, hvor man kunne samordne f.eks. klargøring, katalogisering og ind-
køb.  

 27



  
o Bibliotekernes elektroniske tidsskrifter og alert-services 

Professionshøjskolerne har i de seneste år tegnet abonnement på en lang række elek-
troniske tidsskriftpakker. Det vil være en naturlig konsekvens af CFU’ernes integra-
tion i professionshøjskolerne, at fagkonsulenterne og andre CFU-ansatte får adgang 
til disse ressourcer og kurser og vejledning i anvendelsen af dem. 
 

o Øvrige områder: 
Licenser: 
Såvel CVU’erne som CFU’erne har i dag en lang række licenser til forskellige elek-
troniske ydelser, software og nettjenester. En systematisk gennemgang vil uden tvivl 
kunne resulterer i licenssamarbejder, der vil være fordelagtige for begge parter. 
 
Tidsskrifter: 
Såvel CVU´erne som CFU´erne abonnerer på en lang række tidsskrifter. I en del af 
disse abonnementer er der tale om titelsammefald. Det er oplagt lokalt at undersøge 
mulighederne for fælles abonnementer eller koordinering. 
 

• Institutionernes brugergrupper 
 

o Undervisere 
Denne brugergruppe, hvad enten der er tale om undervisere i folkeskolen eller pro-
fessionshøjskolens egne underviserer, vil være genstand for samarbejde og faglige 
tiltag fra såvel CFU som professionshøjskolebibliotekernes side jf. dette idékatalog. 

 
o Studerende 

Studerende er selvfølgelig en stor brugergruppe i professionshøjskolen, men særligt 
de lærerstuderende og til dels de pædagogstuderende er også vigtige brugergrupper 
på CFU’erne. I forbindelse med de lærerstuderendes praktikforberedelse ligger der 
en opgave i at introducere dem til CFU’s muligheder og tilbud. Denne introduktion 
kunne udarbejdes og afvikles i samarbejde mellem CFU og professionshøjskolebib-
lioteket og f.eks. inddrage relevante praktiklærere mv. 
 

o Eksterne brugere 
På professionshøjskolebibliotekerne har man en tredje brugergruppe: ”eksterne bru-
gere”, ”private brugere” – brugere, der er kendetegnet ved ikke at tilhøre den primæ-
re brugergruppe; nemlig institutionens egne studerende og ansatte. Denne gruppe 
brugere har ofte begrænsede rettigheder i forhold til de primære brugere. 
En sådan brugergruppe har man ikke på CFU’erne, hvorfor det ikke umiddelbart ses 
at være et relevant samarbejdsområde.  
 

• Klargøring/katalogisering 
På begge institutioner foregår der en lang række bibliotekstekniske funktioner, f. eks. klar-
gøring af materialer i form af plastning, katalogisering og registrering. Det vil være relevant 
at undersøge i hver enkelt professionshøjskole, om det ville være fordelagtigt at samarbejde 
om disse processer. 
 

• It-området (system og rådgivning) 
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Overordnet bør der inden for den enkelte professionshøjskole undersøges muligheder for at 
etablere snitflader og kommunikation mellem de to parters it-systemer, hvor det er hen-
sigtsmæssigt i forhold til brugerne. Sådanne snitflader vil kunne gøre udvekslingen af data 
smidigere og dermed understøtte samarbejdet. 
 
Det er ligeledes vigtigt at sørge for, at professionshøjskolernes elektroniske videndelings-
systemer også kommer til at omfatte de personer og de ressourcer, der eksisterer i såvel 
CFU’erne som professionshøjskolebibliotekerne 
 

Sammenfatning 
 
Fra udvalgets side anbefaler vi, at man forpligtes til at nedsætte et udvalg bestående af repræsentan-
ter fra uddannelsesbiblioteket, Centret for Undervisningsmidler og ledelsen for at skabe et forum, 
hvor man lokalt i den enkelte professionshøjskole kan konkretisere relevante samarbejdsprojekter. 
 
Dette udvalg skal tage stilling til følgende: 
 

• Lokale muligheder for udnyttelse af personalemæssige ekspertiser på tværs af uddannelses-
bibliotekerne og CFU’erne 

• Lokale muligheder for udnyttelse af samlingerne på tværs af uddannelsesbibliotekerne og 
CFU’erne 

• Lokale muligheder for betjening af institutionernes brugergrupper på tværs af uddannelses-
bibliotekerne og CFU’erne 

• Lokale muligheder for samarbejde omkring klargøring/katalogisering og it-området  
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5.0 Uddannelsesbiblioteket i professionshøjskolens organisation 

I de nuværende CVU’er er bibliotekerne organiseret med forskellige grader af integration bibliote-
kerne imellem. De kan placeres ind på en akse, karakteriseret ved graden af organisatorisk integra-
tion og selvstændiggørelse fra grunduddannelserne. De forskellige nuværende organisatoriske løs-
ninger kan beskrives på følgende måde: 
 

• De enkelte biblioteker er placeret fysisk adskilte, tæt knyttet til den enkelte bacheloruddan-
nelser og har ikke samarbejde udover faglig inspiration.  

• De enkelte biblioteker er placeret fysisk adskilte, har fælles edb-system (bibliotekskatalog), 
men de studerende er stadig knyttet til enkeltinstitutioner og kan ikke bruge bibliotekerne på 
tværs. 

• De enkelte biblioteker er placeret fysisk adskilte, har fælles edb-system (bibliotekskatalog) 
og bibliotekerne kan trække på hinandens samlinger i forbindelse med: Reservationer, kør-
selsordning og koordinering af større indkøb. 

• De enkelte biblioteker er fysisk fusioneret i en fælles biblioteksfunktion, med fælles edb-
system, fælles bogbestand, fælles økonomi og fælles personale.  

 
En tilsvarende akse kan laves for bibliotekers organisatoriske placering, hvor biblioteket bevæger 
sig fra at være placeret under de enkelte grunduddannelser, over at være organisatorisk placeret 
f.eks. i sammenhæng med udviklingsafdelinger til i de fuldt fusionerede enheder at være løftet ud af 
tilknytningen til grunduddannelserne og placeret i en selvstændig stabsfunktion. 
 
I de nye tværfaglige professionshøjskoler er det af hensyn til opgaveløsningen på biblioteksområdet 
nødvendigt at tænke i én samlet biblioteksorganisation. Biblioteksfunktionen er et af de områder, 
hvor man kan høste den fordel, som stordrift giver ved at samle de mange administrative, logistiske 
og økonomiske funktioner. En selvstændig, tværgående biblioteksorganisation må derfor nødven-
digvis løftes ud af den økonomiske og personalemæssige tilknytning til de enkelte grunduddannel-
ser, og i stedet ledelsesmæssigt og organisatorisk indlejres i professionshøjskolens overordnede 
organisation. 
 
Visioner, strategier, mål og handleplaner for professionshøjskolebibliotekerne er en del af professi-
onshøjskolernes visioner, strategier, mål og handleplaner. Det bør derfor sikres, at der findes proce-
durer for forhandling af disse med professionshøjskolens beslutningstagere og bibliotekets interes-
senter i professionshøjskolen i forhold til professionshøjskolens samlede opgaveportefølje og øko-
nomi. 
 
Den organisatoriske indplacering af det samlede bibliotek i professionshøjskoleorganisationen må 
tage udgangspunkt i tre faktorer; biblioteket som strategisk faktor, videnfunktion og pædagogisk 
funktion. 
 
På universitetsområdet findes der allerede i Norden erfaringer inden for dette område.  
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Toppledere og bibliotekledere har sammenfallende synspunkter i svært mange spørsmål.  
Vi nevner her de viktigste konklusjoner fra undersøkelsen der det hersker enighet mel-
lom toppledere og bibliotekledere: 

• Biblioteket spiller en viktig rolle i virksomheten  
• Det er sammenheng mellom organisatorisk plassering og rolle 
• Færre organisatoriske trinn til ledelsen gir bedre kontakt 
• Bibliotektjenestene vil ikke bli «outsourcet», dvs. kjøpt fra eksterne leverandø-

rer 
• Brukertilfredshet er satt i fokus i virksomhetens bibliotek  
• Kompetanseutvikling og samarbeid med fagmiljøet styrker bibliotekets posisjon 
• Det gjør også: brukeropplæring, virksomhetsplanlegging og markedsføring  

 
 

Lite, men godt. Fagbiblioteket på organisasjonskartet. Spørreskemaundersøgelse.. 
Oslo. Riksbibliotekstjenesten, 1999  

http://www.abm-utvikling.no/publisert/Skrifter/skrift101/ (14.9.2006) 
 

 
 
När det gäller den lokala nivån kan konstateras att biblioteken vid högskolorna över en 
femtioårsperiod har förvandlats från att vara en resurs för ett begränsat antal forskare till 
att vara en resurs för lärande för tiotusenfalt fler studenter (utan att för den skull förlora 
sin betydelse för forskarna). Samtidigt med denna betydelsetillväxt och -förskjutning har 
biblioteken i organisatoriskt avseende successivt fjärmats från högskolans ledning. En 
följd härav är att biblioteken och därmed den vetenskapliga informationsförsörjningen 
för såväl lärare/forskare som studenter har kommit att tillmätas mindre istället för större 
vikt för den strategiska utvecklingen av högskolan. Detta förhållande är inte bara 
egendomligt i en tid när informationsförsörjning av alla slag betraktas som fundamental 
utan sannolikt också rent kontraproduktivt. 
Vägar for kunskap s.18 
 
Rapporten anbefaler SUHF om å: fästa medlemmarnas uppmärksamhet på behovet av en 
lokal, långsiktig och strategisk samverkan avseende den vetenskapliga 
informationsförsörjningen mellan den akademiska ledningen på olika nivåer och 
ledningen för biblioteket i syfte att stärka kärnverksamheterna utbildning och forskning 
Vägar for kunskap s.20 
 
Vägar för kunskap – behov av en gemensam strategisk nyorientering för högskolorna och 
deras bibliotek. Rapport till SUHFs styrelse och förbundsförsamling från en arbetsgrupp,  

Styrelsen för Sveriges universitets-och högskoleförbund,  
SUHF september 2003 

 
 
 
I Danmark har universitetsbibliotekerne traditionelt været helt selvstændige institutioner uden direk-
te indlejring i universitets organisation. Efter den nye universitetslov er universitetsbibliotekernes 
organisatoriske tilknytning til universiteterne blevet ændret fundamentalt. 
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” Med den nye universitetslov fra 2004 lever de danske forskningsbiblioteker ikke læn-
gere deres eget selvstændige liv. Ikke alene er bibliotekets ledelse rent organisatorisk 
blevet knyttet tættere til den øvrige universitetsledelse og får i stigende grad ansvar for 
opgaver, der rækker ud over bibliotekets egen verden. Hvad der er endnu mere vigtigt, så 
sidder universitetsbibliotekerne ikke længere på deres egen bevilling. 
Fra 1. januar 2005 er den tidligere budgetmodel afløst af en samlet bevilling til universi-
tetet, som biblioteket selv skal kæmpe for at få del i. Dermed kan de nye, eksterne besty-
relser stille krav om, at biblioteket direkte skal understøtte universitetets drift.” 

Niels-Henrik Gylstorff, overbibliotekar på Aalborg Universitetsbibliotek 
I: DBC Avisen 02, 2005 s. 11: 

 Forskningsbibliotekerne knyttes tættere til universiteterne 
 

 
Der er således ikke en lang dansk universitetstradition at bygge på, men på de fleste universiteter 
har man i de senere år valgt en organisationsstruktur som Aalborg Universitet og Handelshøjskolen 
i Århus. 
 

 
Aalborg Universitet - Ledelsesstruktur 
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Handelshøjskolen i Århus 
 
 

 
 
Det er problematisk at foreslå en bestemt organisatorisk indplacering af professionshøjskolernes 
biblioteker, når professionshøjskolernes struktur ikke er fastlagt endnu. Men tages der, som foreslå-
et fra Undervisningsministeriet32, udgangspunkt i faglige hovedområder og fakultetsorganiseringer 
som en mulighed, vil en organisatorisk placering af biblioteket svarende til universitetsbibliotekerne 
være relevant.  
 
Som en konsekvens af bibliotekets pædagogiske, strategiske og videnfunktion er det naturligt, at 
bibliotekslederen organisatorisk placeres i det tværfaglige, øverste ledelsesniveau, jf. eksemplerne 
fra Aalborg Universitet og Handelshøjskolen i Århus. I en højskole-konstruktion med flere fakulte-
ter vil det være på dekan-niveau eller f. eks. med reference til prorektor. Det er vigtigt at sikre bibli-
oteket økonomisk og ledelsesmæssigt som en tværgående funktion, en pædagogisk stabsfunktion 
uden direkte tilknytning til de enkelte fakulteter.  
 
Outsourcing af biblioteksfunktionen 
 
Det kunne overvejes, om man evt. kunne outsource hele biblioteksfunktionen til andre biblioteksak-
tører, f.eks. folkebibliotekerne eller forskningsbibliotekerne. En sådan opgaveløsning medfører dog 
en svækkelse af netop uddannelsesbibliotekets særlige profil som værende et integreret element i 
institutionens uddannelsestænkning – en pædagogisk funktion og ikke blot en løsrevet fysisk res-
source eller supportfacilitet. Det er uddannelsesbibliotekets særkende at kunne tilbyde et målrettet 
materialeudbud, en målrettet vejledning og en målrettet undervisning i informationskompetence 
skabt i samspillet med de pågældende uddannelsers pædagogiske personale.  
 

                                                 
32 Fremtidssikring af de professionsbaserede videregående uddannelser, s. 9:  
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5.1 Bibliotekets ledelse 
 
I CVU’erne findes der mange forskellige modeller for, hvordan bibliotekerne ledes.  
En del af de nuværende CVU biblioteker har ingen formel fælles biblioteksfaglig leder, idet biblio-
teksledelsen varetages af en administrativ leder i CVU organisationen, typisk CVU-souschefen. I 
andre CVU’er har man valgt at udnævne en koordinerende bibliotekar, og i nogle enkelte CVU-
konstruktioner har man valgt at ansætte en biblioteksleder med biblioteksfaglig baggrund. Dannel-
sen af de nye, større professionshøjskolebiblioteker vil klart tydeliggøre behovet for en biblioteks-
leder, dels pga. den større personalegruppe, dels større samlet økonomi og dels behovet for faglig 
prioritering af indsatsområder og aktiviteter.  
 
Bibliotekslederen bør have ansvaret for den samlede biblioteksøkonomi, have det personalemæssige 
ansvar på biblioteksområdet og have det biblioteksfaglige og udviklingsmæssige ansvar for områ-
det. Det er derfor nødvendigt, at lederen har en relevant biblioteksfaglig baggrund. 
  
I professionshøjskoler med flere store biblioteksafdelinger kan det være hensigtsmæssig at have 
bibliotekarer med koordinerende funktioner på hver enkelt afdeling. Er bibliotekslederen fysisk 
placeret i en af de større afdelinger, er det dog ikke hensigtsmæssig, at vedkommende samtidig har 
denne funktion.  
Samarbejdet med de enkelte fagområder/fakulteter, som skal sikre den faglige sammenhæng mel-
lem bibliotekets tilbud og uddannelsernes behov, kan f. eks. tilgodeses gennem samarbejde med 
undervisere og projektmedarbejdere. Det er bibliotekslederens ansvar, at bibliotekstilbuddet bliver 
koordineret med studietilrettelæggelsen på de enkelte uddannelser, så biblioteket bliver en del af 
studiemiljøet såvel på den enkelte uddannelse som på professionshøjskoleniveau.  
 
Decentral organisation – bestemt af geografien 
 
Det er en vigtig forudsætning at fastholde et regionalt element i biblioteksorganisationen. Det er en 
naturlig forudsætning for at kunne understøtte et aktivt regionalt studiemiljø, at der fastholdes et 
betjeningssted/biblioteksafdeling på de forskellige geografiske steder, hvor undervisningen afvikles. 
Betjeningsniveauet skal afpasses efter såvel antal studerende som fagområder. I nogle områder, 
hvor små uddannelsessteder ligger fysisk meget tæt på hinanden, vil det være nødvendigt at overve-
je, om den bedste betjening af de studerende og ansatte vil være at samle betjeningen i én afdeling, 
og dermed gøre den mere robust.  
 

5.2 Det biblioteksfaglige personale 
 
Der findes ikke megen forskning om uddannelsesbibliotekerne, deres personale og deres brugere, 
men i 2005 udarbejdede Niels Ole Pors, Danmarks Biblioteksskole33 på foranledning af Biblioteks-
styrelsen en undersøgelse af de studerendes biblioteksbenyttelse. I denne undersøgelse var bl.a. en 
opgørelse af de studerendes vurdering af personalets dygtighed – en undersøgelse, hvis konklusion 
tyder på en relevant bemanding ift. opgaveløsningen. 
 
                                                 
33 Pors, Niels Ole. Studerende, Google og biblioteker. En undersøgelse af 1694 studerendes brug af biblioteker og in-
formationsressourcer. Biblioteksstyrelsen og Danmarks Biblioteksskole, 2005 
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Hvorledes vurderer du generelt personalets dygtighed

111 21,8 26,1 26,1
167 32,8 39,2 65,3
103 20,2 24,2 89,4

18 3,5 4,2 93,7
4 ,8 ,9 94,6
1 ,2 ,2 94,8
1 ,2 ,2 95,1

21 4,1 4,9 100,0
426 83,7 100,0

83 16,3
509 100,0

fremragende
meget godt
godt
nogenlunde
mindre godt
dårligt
meget dårligt
ved ikke
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
 
På de nuværende CVU-biblioteker har langt den overvejende del af personalet en biblioteksmæssig 
uddannelsesbaggrund, oftest i form af bibliotekar DB, cand.scient.bibl. eller biblioteksassistent.  
 
Disse uddannelsers hovedtræk og deraf følgende forskellighed kan kort beskrives som følgende: 
 

 
Bibliotekar DB 
 
”Som bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab (3 ½ år) lærer man at søge infor-
mationer og organisere dem, så andre kan finde dem igen: Informationssøgning og vi-
densorganisation. Kort fortalt er uddannelsen centreret om tre akser: Medier, brugere og 
formidling. Medierne kan både være bøger, MP3-filer, internettet eller rapporter i en 
virksomhed. Brugerne er hele befolkningen, børn, unge, gamle, eller ansatte i et konsu-
lentfirma. 
 Formidleren er bibliotekaren, der skaffer adgang til viden og kulturelle oplevelser. Der 
er også en række valgfag på sidste del af bacheloruddannelsen, hvor der er mulighed for 
at fordybelse i netop de emner, du finder mest interessante: design af informationssyste-
mer, billedmedier, virksomhedsportaler, elektroniske tidsskrifter 
 

Danmarks biblioteksskole. Bibliotekar DB 
http://www.db.dk/ansoegere/default.asp?nid=181
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Cand.scient. bibl: Kandidat i biblioteks- og informationsvidenskab 
 
”Hvis du har en bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab, har du mulighed for at 
fortsætte med en 2-årig kandidatuddannelse.  
På kandidat-studiet arbejder de studerende på et avanceret niveau med informationsfor-
midlingsteori, vidensorganisation og videnstyring i forskellige sammenhænge. Der er 
f.eks. mulighed for at sætte fokus på samspillet mellem brugere, informationssystemer og 
organisation - og på tilrettelæggelse af informationssystemer som for eksempel et intra-
net. Der arbejdes blandt andet i faget vidensorganisation med at anvende, udvikle og 
evaluere systemer og processer til organisering af viden i et bredt perspektiv den stude-
rende videregående studier af de centrale teorier, begreber og analysemetoder inden for 
videnstyring (Knowledge Management).  
 

Kandidatuddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab. Studieordning for. Dan-
marks Biblioteksskole.2004 s.6-7 

 
 

 
Biblioteksassistent 
 
Biblioteksassistentuddannelsen er en efteruddannelse for kontormedarbejdere i bibliote-
kerne. Uddannelsen giver dig både en ajourført faglig specialisering og en personlig 
kompetenceudvikling. Du skal være parat til at følge undervisning to dage om ugen i en 
periode på cirka et halvt år. Der er herudover en del forberedelse til hver undervisnings-
gang.    
Uddannelsen beskæftiger sig med to hovedtemaer: Biblioteksudvikling og organisation 
samt Informationsressourcer og informationsformidling. Undervisningen tager afsæt i 
den enkelte studerendes egne erfaringer fra praksis.  
 

Danmarks Biblioteksskole. Biblioteksassistent.  
http://www.db.dk/ansoegere/uddannelser/biblioteksassistent/

 
 
De biblioteksmæssige kerneydelser kan kort summeres til følgende: 

• anskaffelse, organisering, formidling og kvalitetssikring af digitale og analoge 
informationsressourcer   

• undervisning og vejledning af brugere i søgestrategier og systematisk søgning 
• informationskompetenceudvikling i samarbejde med uddannelser 
• medvirke til udvikling af professionshøjskolens fysiske og digitale lærings-

miljø  
• overvågning af relevante informationsområder – via systematisk databasesøg-

ning 
 

I takt med at mange uddannelsesbiblioteker udvikler deres bibliotekstilbud og tager nye opgaver op 
som e-læring, facilitatorer af undervisning og videnproduktion stilles der krav til nye kompetencer 
hos personalet. Kompetencer, der er nødvendige hvis disse opgaver, der kan skabe større værdi for 
moderinstitutionen, skal løses.  
 
Det grundlæggende spørgsmål er, om den nuværende personalesammensætning på uddannelsesbib-
liotekerne også er dækkende for bibliotekets nye opgaveportefølje. 
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I en rapport, der blev udarbejdet i DEFF regi i 200434 om forskningsbibliotekernes forretningspro-
cesser, beskrev man denne problemstilling ved hjælp af følgende illustration. 
 

”Videnstyring og understøttelse af læring både for den enkelte forsker og studerende og for instituti-
onen som helhed er ligeledes opgaver, hvor bibliotekariske kernekompetencer finder anvendelse, i 
det omfang disse kompetencer kan frigøres fra mere traditionelle arbejdsgange. De konkrete opgaver 
omfatter håndtering af datasæt, understøttelse af forskningskommunikation, repositories til studen-
teropgaver mv. De stigende krav om dokumentation både på individuelt og institutionelt niveau kan 
medføre, at bibliotekerne inddrages i opgaver med forskningsstatistik og support til de studerendes 
e-porteføljer” 
 

 
I samme undersøgelse forsøges også at identificere nogle af de elementer, der kan løfte biblioteker-
ne fra at være en del af informationsforsyningen til at blive et synligt aktiv for moderinstitutionen. 
 

 

                                                 
34 Heide Petersen, Jacob. Biblioteket som konkurrencefordel.. DF revy 2006 nr. 5 s 8-10 
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Set i lyset af den fremtidige formodede vægtforskydning fra biblioteksadministrative processer mod 
mere aktive videnformidlingsopgaver, anses de biblioteksfaglige uddannelser som et godt udgangs-
punkt. De bør dog suppleres med nødvendig efteruddannelse og kompetenceudvikling inden for 
bestemte funktionsområder; undervisning, e-learning, videndeling, vejledning og it mm. 

 
Hvor det er hensigtsmæssigt af hensyn til bibliotekets opgaveportefølje (f. eks. vedrørende klargø-
ring, udlånsadministration, tidsskriftregistrering, AV apparatur) inddrages andre personalekategori-
er; biblioteksassistenter, HK-ere, bogopsættere m.v. 
 
En helt ny bog fra efteråret 200635 peger på, at man i bibliotekarfaget som sådan i de senere år har 
haft fokus på at støtte brugerne i deres tilegnelse af viden. I faget er der sket en teoretisk opgrade-
ring, idet en del bibliotekarer har taget diplomuddannelser, master- og kandidatuddannelser. Denne 
akademiseringsproces afspejler en generel samfundsudvikling, hvor formel uddannelse får større og 
større betydning, og den afspejler også et ønske om at dokumentere bibliotekarprofessionens viden-
skabelighed. Inden for uddannelsesområdet ses et øget bibliotekarisk fokus på de pædagogiske 
aspekter i forbindelse med anvendelse af informationssystemer, øget informationsfaglig vejledning 
og undervisning af de studerende som led i læreprocesser.  
 
Den teoretiske opgradering af bibliotekarfaget burde modsvare den akademisering, der er sket i ud-
dannelsesinstitutionernes lærerkorps. I lærergruppen er akademiseringen sket som en konsekvens af 
diverse uddannelsesreformer, hvorimod den er lang mere spredt og sket på frivillig basis i biblio-
teksgruppen.  
 

Sammenfatning 
 

• Professionshøjskolen skal have en samlet tværgående biblioteksorganisation, som er ledel-
sesmæssigt og organisatorisk indlejret i professionshøjskolens organisation.  

 
• Professionshøjskolebiblioteket skal have en leder med relevant biblioteksfaglig baggrund. 

 
• Biblioteket skal ledelsesmæssigt og organisatorisk være knyttet til et overordnet niveau i 

professionshøjskolen, således at bibliotekets virksomhed kan rette sig mod alle områder i 
professionshøjskolens opgaveportefølje. 

 
• Det skal sikres, at biblioteksorganisationen understøtter et regionalt studiemiljø. 

 
• Bibliotekspersonalets faglige kompetencer, faglige udvikling og sammensætning skal mod-

svare de fremtidige arbejdsopgaver i professionshøjskolerne. 
 

                                                 
35 Bibliotekarerne – en profession i et felt af viden, kommunikation og teknologi, Samfundslitteratur, 2006, s 97-98 og 
s. 209-221 
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6.0 Teknisk platform 

 
I de foregående kapitler har fokus været på uddannelsesbibliotekernes opgaver og funktioner, for at 
dette arbejde skal lykkes, er det nødvendigt, at der er en fuldt udbygget teknisk platform, der under-
støtter disse tiltag. 
 
Det bliver i de kommende år meget vigtigt for bibliotekerne at fokusere på primære og sekundære 
opgaver. Når det skal besluttes, hvorledes den tekniske platform skal drives, er det derfor vigtigt at 
have fokus på bibliotekernes og professionshøjskolernes kernefunktioner, således at ressourcerne 
anvendes så effektivt som muligt på de primære opgaver, og evt. sekundære funktioner placeres 
eksternt eller i fællesskaber, hvor en bedre implementering og drift kan opnås. 
 
Professionshøjskolernes fremtidige tekniske platform består af mange elementer, og der skal sikres 
et nøje samspil mellem dem, men de centrale elementer i platformen set fra bibliotekerne er: 
 

• Bibliotekssystem 
• Adgangsstyringssystem 
• Forskningsregistreringssystem  

 
Det bør understreges, at de to sidste systemer ikke er snævert knyttet til biblioteksfunktionen, men 
er funktioner, der er helt centrale for den fælles professionshøjskoleaktivitet. Det er dog oplagt at 
udnytte de informations- og biblioteksfaglige kompetencer til organisering og drift af disse opgaver. 
 

6.1 Bibliotekssystem 
 
Alle CVU biblioteker har i dag deres materialebestand registreret i et bibliotekssystem med tilhø-
rende administrativ base. Disse systemer tager udgangspunkt i den nuværende institutionsstruktur, 
men hvorledes skal bibliotekssystemet organiseres for de fremtidige professionshøjskoler? 
 
I 2004 blev der lavet en rapport med modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes biblio-
tekssystemer.36  
Heri blev det konstateret, at driftsmiljøet for bibliotekssystemet i dag er lang mere komplekst end 
for få år siden. Ikke blot kompleksiteten af enkeltsystemerne er øget, men også de mange integrati-
oner og interfaces til andre biblioteksbaser og videnskabelige databaser har øget kompleksiteten 
kraftigt. Samtidig har den teknologiske udvikling ændret brugeradfærden væsentligt, internettet er 
blevet kraftigt med en stor båndbredde, så svartider ikke længere er et problem. Disse forandringer 
har betydet, at primære brugere fra at være en lille gruppe, der fysisk var placeret lokalt på uddan-
nelsesinstitutionen, nu er blevet suppleret med en stor brugergruppe, som har adgang til biblioteks-
systemet via en webbrowser. 
Samtidig har internettets åbne adgang betydet et øget fokus på it-sikkerhed og beskyttelse mod it-
virus. Hacking, fokussen på sikkerhed, den nye åbenhed, øget kompleksitet, integration af biblio-
tekssystemer, samt et nyt brugsmønster har betydet, at et bibliotekssystems driftsmiljø er blevet 
mere komplekst. Det kan bedst illustreres med denne figur fra rapporten: 
                                                 
36 Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer 
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Et typisk billede af det komplekse driftsmiljø hvor bibliotekssystemet afvikles 
 

Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer, s.33 
 

 
 
Når det skal besluttes, hvilke driftsmodeller der skal vælges, kan man tale om to yderpunkter: In-
sourcing, hvor det enkelte bibliotek varetager alt vedrørende at drifte og afvikle et bibliotekssystem, 
og outsourcing, hvor biblioteket har udliciteret al drift, support og vedligehold til en ekstern part-
ner/leverandør. Mellem disse punkter findes en bred palet af forskellige kombinationer af de to 
yderpunkter. Dette kan illustreres med nedenstående figur.  
 

 
Skala for in- og outsourcing. Mellem de to yderpunkter er der en række løsninger som betegnes som 
en form for ”Fælles Drifts Center: Shared Service Center” 
 

Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer, s.10 
 

 
I de nuværende CVU’er er det lykkedes at få sat en proces i gang med en bevægelse fra mange små 
lokale bibliotekssystemer, tilrettet i forhold til de enkelte uddannelsers behov, hen imod et samlet 
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system for CVU’et. Alle CVU’er har i de seneste år været igennem en proces, hvor der først er valgt 
system, derefter er systemet anskaffet og implementeret. Denne proces har gjort, at stort set alle 
CVU’er hver især har en fælles biblioteksplatform, men det er meget forskelligt, hvordan de admi-
nistrative dele af bibliotekssystemet er opbygget.  
Alle systemer er i en eller anden grad outsourcet og befinder sig således forskellige steder i oven-
stående model. Der er i de senere år samtidig sket en samling omkring færre systemer, f.eks. har de 
CVU’er, hvor de pædagogiske institutioner er dominerende stort set alle valgt bibliotekssystemet 
Integra. 
Processen over i et fællessystem for de enkelte CVU’er har betydet et større fokus på både standar-
disering af bibliografiske poster og administrative rutiner. Dette har helt klart givet bedre og mere 
robuste systemer og arbejdsgange.     
Det bør besluttes, hvordan næste runde af sammenlægninger af bibliotekssystemer skal foretages, 
da det er en særdeles ressourcekrævende opgave. Det vil være hensigtsmæssigt nu at beslutte at 
anskaffe et fælles bibliotekssystem og drifte det på et fælles center for hele området, i stedet for at 
hver højskole igen skal ind i en tidskrævende proces om udvælgelse og implementering af et nyt 
system. I følge den tidligere nævnte rapport37 er fordelene ved et fælles driftscenter for et biblio-
tekssystem: 
 

 
Fordele ved fællesdriftscenter af bibliotekssystem (model 5) 
• Fokus på kerneområde 

o Fokusering på kerneområder 
o De enkelte biblioteker skal ikke opbygge egne driftscentre 
o Biblioteket skal ikke bruge ressourcer på integration og vedligehold af 

infrastrukturen 
o Risikoen ved drift lægges over til fællesdriftscenter og væk fra det en-

kelte bibliotek 
• Økonomi 

o Optimering af ressourcer, stordriftsfordel 
o Besparelse, da hvert bibliotek ikke skal allokere personale til drift 
o Optimal udnyttelse af infrastruktur. da flere deler både kapacitet og in-

vesteringer 
o Budgetsikkerhed, ingen overraskelser. Cash-flow management 
o Synlighed i, hvad drift af bibliotekssystemet koster 
o Mindre biblioteker får også mulighed for at benytte et bibliotekssystem 

• Personale og organisatorisk 
o Samle kompetent team centralt til gavn for alle 
o Opbygge ressourcer, som supportere flere bibliotekssystemer 
o Bedre kompetence og kapacitetsudnyttelse 
o Kontrol over bibliotekssystemet "inhouse" 
o Fordel at være flere biblioteker sammen (større masse/bruger) over for 

leverandøren ved ændringsønsker 
o Øget jobtilfredshed ved at være en del af et højt fagligt kompetence-

center i stedet for at være en del af et lille bibliotek 
• Support, drift og udvikling 

o "Single point of contact" ved support og fejl 
o Mulighed for support døgnet rundt (24 timer, 365 dage) 
o Support varetages af personer med faglig ekspertise 
o Kendskab til flere bibliotekssystemer 
 

• Teknologi 
o Følge med tiden (opgraderinger) 

                                                 
37 Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer 
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o Højt teknologisk set-up er opnåeligt for alle biblioteker 
o Muligt at opbygge et højteknologisk driftscenter som det enkelte bibli-

otek ikke har ressourcer til 
Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer, s.21 

 
 

6.2 Fælles adgangsstyringssystem  
 
Både inden for de enkelte højskoler, men også højskolerne imellem, er der behov for adgang til hin-
andens systemer. Studerende vælger i stigende grad uddannelser, hvor de kan tage delelementer på 
de forskellige uddannelsessteder, ligesom der også sker en løbende integration mellem virtuelle 
læringsmiljøer og de digitale biblioteker. Det er derfor vigtigt at kunne have adgang til de forskelli-
ge ressourcer med et såkaldt “single-sign-on” med autentifikation og autorisation (adgangs- og ret-
tighedsstyring) både for at lette den enkelte brugers adgang til ressourcerne uden at skulle benytte 
sig af mange forskellige logins og passwords, men også for at undervisere og studerende med tvær-
institutionelle tilknytninger kan samle deres adgangsforhold og rettigheder. 
 
På nationalt plan har Universiteternes Rektorkollegiums ”Projekt Digital Forvaltning” og DEFF i 
fællesskab arbejdet med etablering og organisering af en dansk fællesstruktur for bruger- og ad-
gangsstyring. Her tales om en dansk AAI, hvor AAI står for national autentificerings- (hvem er du?) 
og autorisations (hvad må du?) og infrastruktur (AAI)  
 
I Biblioteksstyrelsens oplæg til strategi for dansk biblioteksudvikling 2006 står der: 
 

 
Visionen for adgangsstyring er, at brugere skal have mulighed for at tilgå flere 
organisationers ressourcer uden at være bruger-registreret hos disse. Alle tekniske løs-
ninger baseres på åbne standarder. 
Handlinger: 
• Der udvikles ét fælles adgangsstyringssystem for forskningsbiblioteker. 
Biblioteksstyrelsen arbejder for, at systemet kan udvides til også at omfatte 
uddannelsesbibliotekerne og deres institutioner 

 Fra information til viden, s.17 
 

 
 
Det er vigtigt, at de kommende professionshøjskoler nøje følger disse tiltag, og når strukturerne er 
faldet på plads, bliver en aktiv medspiller i denne proces, da et fælles adgangsstyringssystem vil 
være helt centralt både for arbejdet i bibliotekerne, men også på højskoleniveauet.  
 

6.3 Forskningsregistreringssystem  
 
I kapitel 3 ”Professionshøjskolebiblioteket og udviklings- og videncenterarbejdet” er det tidligere 
beskrevet, at det er nødvendigt med et it-værktøj til dokumentation og registrering af videnproduk-
tion, videnformidling og den mere strategiske anvendelse af professionshøjskolens og videncentrets 
videnproduktion. På universitetsområdet, hvor videnproduktionen også skal dokumenteres, bruges 
forskellige forskningsregistreringsværktøjer udarbejdet i samarbejde med DEFF. For at sikre en 
fælles udvikling på professionshøjskoleniveau og for at sikre, at den videnproduktion, der finder 
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sted her, også bliver tilgængelig for hele praksisfeltet, vil det være nødvendigt, at professionshøj-
skolerne investerer i ét tilsvarende forskningsregistreringssystem. I samarbejde med Bibliotekssty-
relsen og DEFF bør der laves et udbudsmateriale til de to systemer (Orbit og PURE), som DEFF 
anbefaler og understøtter økonomisk med tilskud. Det er vigtigt at understrege, at disse systemer 
ikke er bibliotekssystemer, men vidensystemer, hvis forankring og strategiske formål er forsknings-
registrering, hvilket gør dem til en fælles professionshøjskoleaktivitet. Biblioteksstyrelsen beskriver 
det på følgende måde: 
 

Det vil formentlig ikke være biblioteket, der skal skabe infrastrukturen til at understøtte 
digital videnproduktion, men biblioteket bør spille en rolle i kraft af dets ekspertise i 
forhold til organisering af information. (Fra information til viden, s.13) 

   

Sammenfatning 
 

• Der bør etableres et fælles bibliotekssystem, som skal drives på et fælles driftscenter for hele 
området, for at undgå at hver højskole skal bruge ressourcer på udvælgelse og implemente-
ring af et nyt system. 

 
• Der skal arbejdes for professionshøjskolernes deltagelse i det fælles landsdækkende ad-

gangsstyringssystem, som er under etablering.  
 

• Der skal etableres et fælles forskningsregistreringssystem til professionshøjskolerne. 
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7.0 Professionshøjskolebiblioteket og det samarbejdende biblioteksvæsen 

Kapitlet om teknisk platform har klart vist, at et tværgående samarbejde er nødvendigt, både mellem 
de enkelte højskoler, men også set i forhold til det samlede biblioteksvæsen. Det bliver således vig-
tigt i de kommende år at få afklaret, hvilke opgaver der løses bedst på nationalt niveau, hvad der 
løses bedst i netværk, og hvad der løses bedst på enkeltinstitutions- eller højskoleniveau. 
 
Dette kan illustreres med et citat fra forskningsbibliotekernes IT-12 gruppe38 
 

 
“En af de centrale konklusioner er, at IT frisætter brugerne fra deres lokale bindinger og 
giver dem nye muligheder for at vælge løsninger, ligesom det er en af de centrale biblio-
teksvisioner, at IT muliggør nye samarbejdsformer/samspil på tværs af de enkelte biblio-
teker og andre institutioner, således at man herigennem kan skabe services, som er bedre 
for brugerne og/eller billigere for producenterne, end de ellers ville have været, hvis de 
skulle være etableret hver for sig. At stille de samlede informationsressourcer til rådighed 
på en let tilgængelig måde for alle i stedet for “kun” at stille vores ressourcer til rådighed 
for vores brugere”.  
 

 IT-udvikling i forskningsbibliotekerne 2003: indsatsområder / IT-12 
 

 
Det er vigtigt at have for øje, at uddannelsesbibliotekerne langt hen ad vejen er bundet af en fokuse-
ring på “egen institution”. Der tildeles kun økonomiske midler til biblioteket, hvis det har værdi for 
uddannelsesfunktionen. Der skal således være synlig og meningsfuld effekt for professionshøjsko-
len for at gå ind i et samarbejde. Samtidig skal det påpeges, at intet bibliotek kan opfattes som en 
isoleret enhed. De krav, der i dag stilles til biblioteket, kræver et nært samarbejde med det øvrige 
biblioteksvæsen. I Biblioteksstyrelsens strategi39 tales der om en sømløs arkitektur gennem etable-
ring af en fælles teknisk infrastruktur illustreret med følgende model: 
 

 

 
Fra information til viden, s.16 

                                                 
38 Det er de 12 største forskningsbibliotekers fælles IT-forum 
 
39 Fra information til viden. Strategi 
 
 

 44



 
Denne model illustrerer tydeligt den komplekse virkelighed, bibliotekerne skal agere i. Data og tje-
nester skal kunne kombineres på en lang række forskellige måder med forskellige brugergrænsefla-
der, således at der kan opbygges fag- eller institutionsspecifikke brugergrænseflader med netop de 
data og tjenester, der skønnes at være relevante for en given brugergruppe. 
En sådan opgave kan kun løses, hvis bibliotekerne opfatter sig som en del af det samarbejdende 
biblioteksvæsen. I den sammenhæng er Biblioteksstyrelsen og DEFF helt centrale samarbejdspart-
nere. 
 

7.1 Biblioteksstyrelsen og DEFF 
 
Biblioteksstyrelsen 
 
Biblioteksstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet, som blandt andet har til formål at udbyg-
ge samarbejdet mellem de forskellige bibliotekstyper og støtte og inspirere til forsøg, udvikling og 
omstilling. En hovedopgave er at rådgive ministerier og kommuner i biblioteksfaglige og biblio-
tekspolitiske spørgsmål. 
 
Biblioteksstyrelsen er det sted, hvor strategien for det samarbejdende biblioteksvæsen fastsættes. 
Det er grunden til, at der mange gange i dette projekt er henvist til Biblioteksstyrelsens strategiop-
læg, hvor den overordnede vision er: 
 

 
At skabe en udviklingsplatform, hvor alle biblioteksvæsenets aktører kan spille 
sammen om at skabe et stadigt opdateret sammenhængende bibliotekstilbud af 
højeste kvalitet med brugeren i centrum. 
 
Visionen tænkes i det hybride biblioteks samspil mellem virtuelle ydelser og ydelser i det 
fysiske biblioteks rammer. 
Vi ønsker at have en klar profil og har derfor valgt at sætte fokus på fire strategiske ind-
satsområder: 

• Infrastruktur  
• Biblioteksydelserne  
• Samarbejdsmodeller og organisationsstrukturer  
• Kompetenceudvikling 

 
Fra BS’s hjemmeside: http://bs.dk/content.aspx?itemguid={B49C78DE-AB4B-4994-

A7F1-008CF5F4AEAB}
 

 
Det er Biblioteksstyrelsen, der koordinerer arbejdet med DanBib, Forskningsdatabasen og kørsels-
ordningen, som vil blive omtalt i de følgende afsnit. Styrelsen er også en vigtig aktør i forbindelse 
med udarbejdelse af et fælles adgangsstyringssystem (afsnit 6.2). 
 
Biblioteksstyrelsens bør være en central samarbejdspartner i det videre arbejde med det fælles bib-
liotekssystem (afsnit 6.1).  
 
Et område, hvor Biblioteksstyrelsen også vil have en vigtig rolle, er hele problemstillingen om digi-
talisering af dansksproget materiale. Det har mange gange været påpeget, at en stor barriere for at 
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arbejde virtuelt specielt inden for det humanistiske område, er den begrænsede adgang til digitalise-
ret dansk materiale. Problemstillingen berører ikke kun MVU området, men er også et problem in-
denfor KVU, LVU og ungdomsuddannelserne. Det er nødvendigt, at der arbejdes bredt med at finde 
en løsning på denne problemstilling, og her vil det være oplagt, at Biblioteksstyrelsen koordinerer 
disse tiltag. 
 
Det er vigtigt, at de kommende højskolebiblioteker får etableret en formaliseret kontakt til Biblio-
teksstyrelsen, således at det bliver tydeligt, at det samarbejdende biblioteksvæsen ikke kun består af 
folke- og forskningsbiblioteker, men at også uddannelsesbibliotekerne er en særskilt gruppe i dette 
samarbejde. Bliver uddannelsesbibliotekerne opfattet som en særskilt gruppe, vil de naturligt skulle 
have plads i de forskellige råd og udvalg. 
 
DEFF 
 
DEFF’s funktion beskrives mest præcist med dette citat fra finanslovsteksten 2005. 
 

 
Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er et organisatorisk og teknolo-
gisk samarbejde mellem forskningsbibliotekerne, som samfinansieres af Ministeriet for Viden-
skab, Teknologi og Udvikling, Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet. DEFF har til 
formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske forskningsbiblioteker, der stiller 
deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammen-
hængende og enkel måde. DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, udvikling af infra-
strukturen og administrerer fællesindkøb af licenser. Biblioteksstyrelsen varetager sekretariats-
funktionen for samarbejdet.   

 DEFF beretning 2005 s. 5 
 

 
Det er DEFF’s mission at bidrage til en optimal udnyttelse af forskningsbaserede informationsres-
sourcer, og strategien er at forbedre slutbrugerens adgang til information gennem samarbejde mel-
lem de danske fag- og forskningsbiblioteker. 
 
Undervisningsministeriet er i 2004 atter gået ind i DEFF arbejdet, og derfor vil DEFF kunne blive 
en vigtig katalysator for at understøtte etableringen af de nye højskolebiblioteker.  
 
DEFF er blevet reorganiseret i 2006, bl.a. med henblik på at tilgodese de mindre institutioners øn-
sker til udviklingen indenfor DEFF. Med begrebet mindre institutioner er der specielt tænkt på un-
dervisningsministeriets biblioteker, som selv med de nuværende CVU konstruktioner har været me-
get små i forhold til de store forskningsbiblioteker. 
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Reorganisering af DEFF, juni 2006 

 
DEFF har en hel central betydning for hele licensområde. Dette arbejde ligger i området licensad-
ministration (se i øvrigt afsnit 7.4).  
 
Grundlaget for DEFF’s arbejde er tildeling af midler til forskellige udviklingsprojekter Hvis de 
kommende højskoler skal have udbytte af dette arbejde, skal der på bibliotekerne afsættes ressour-
cer til at deltage i disse tværgående projekter. 
 
Muligheder for at løse forskningsregistreringen (se kapitel 3) bygger på tidligere DEFF-projekter. 
Hvis man vælger at investere i et forskningsregistreringssystem, vil DEFF være en central samar-
bejdspartner, når der skal laves et udbudsmateriale. 
 
Den organisationsmodel, som er vedtaget for DEFF, forudsætter, at de deltagende institutioner altså 
også uddannelsesbiblioteker, stiller medarbejdere til rådighed for arbejdet i programområderne.  
Det bør være en selvfølge, at professionshøjskolebibliotekerne afsætter ressourcer til dette arbejde, 
da DEFF er med til at sikre, at professionshøjskolernes biblioteker kan opfylde de krav, der stilles 
til fremtidens uddannelsesbibliotek. 
 

7.2 DanBib 
 

 
DanBib er det fælles bibliografiske overbygningssystem for det samlede danske biblio-
teksvæsen og omfatter en fælles bibliografisk database over nationalbibliografien og over 
bestanden i alle danske biblioteker. 
DanBib er både den nationale fælleskatalog og bibliotekernes digitale infrastruktur. Sy-
stemet omfatter også fælles funktioner vedrørende formidling af lånesamarbejdet, gen-
brug af bibliografiske data, verifikation samt gennemstilling til relevante udenlandske 
databaser. 
Det er anvendelse af fælles tekniske og bibliografiske standarder, der binder DanBib og 
bibliotekernes lokale systemer sammen. 
Datamodellen i DanBib-basen bygger på princippet: "Én titel, én post". ´ 
 

http://www.danbib.dk/index.php?doc=danbib
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Alle materialer i danske biblioteker bør være synlige i DanBib. Det giver mulighed for at udnytte 
den samlede bestand på bibliotekerne optimalt, sådan at hvert enkelt bibliotek efter evne yder sin 
del til fællesskabet.  
Det er derfor vigtigt, at de kommende højskolebiblioteker ser sig selv som en del af dette fællesskab 
og bidrager til den fælles base gennem upload af poster fra det lokale bibliotekssystem til DanBib. 
DanBib vil give dem, der i denne rapport er kaldt tertiære lånere (se kapitel 8 om eksterne lånere) 
mulighed for at trække på de kommende højskolers bestand via det offentlige bibliotekssystem.  
Et andet aspekt ved upload til DanBib er, at materialerne bliver synlige. Det betyder, at selv om 
man ikke bestiller materialerne via DanBib, bliver man opmærksom på deres eksistens og kan evt. 
købe dem til biblioteket. Via upload stilles der også en katalogiseret post til rådighed, som kan gen-
bruges af andre biblioteker. Dette er særdeles ressourcebesparende for uddannelsesbibliotekerne i 
deres registreringsarbejde 

7.3 Forskningsdatabasen 
I kapitel 3 ”Professionshøjskolebiblioteket og udviklings- og videncenterarbejdet”, og afsnit 6.3 
”Forskningsregistreringssystem” er der tidligere skrevet om videnformidling og den strategiske an-
vendelse af professionshøjskolens og videncentrets videnproduktion. Skal denne formidling virkelig 
lykkes, er det nødvendigt, at der gives en samlet central adgang til hele videnproduktionen, her er 
det, at Forskningsdatabasen kommer ind. Det strategiske Forskningsråd har i sin rapport ”Fremti-
dens forskningsinfrastruktur” kortlagt behovet for en koordinering af registre og databaser i forhold 
til gennemførte forskningsprojekters dokumentation og tilgængelighed40 
 
I forbindelse med evaluering af den nuværende Forskningsdatabase, hvor til CVU’erne stort set 
ikke bidrager, blev der opstillet følgende vision for en fremtidig forskningsdatabase: 
 

 
”Visionen er, at Forskningsdatabasen skal skabe en samlet indgang til information 
om dansk forskning, og sikre at indholdet er lettilgængeligt for alle interesserede i alle 
relevante sammenhænge med henblik på at give overblik over og indblik i dansk forsk-
ning.” 

 
Evaluering af Forskningsdatabasen Sammenfatning, november 2004 

 
  
Denne vision omhandler således både en opsamling af viden og en målrettet formidling af materia-
let. 
Det kommer også tydeligt frem, når det beskrives, hvad databasen skal kunne.  
 

 
• Gøre alt videnskabeligt litteratur fra danske forskningsinstitutioner tilgængeligt 

gennem links til fuld tekst og gode søgemuligheder, herunder fra forskningspor-
talen, eksterne søgemaskiner som Google mv., 

• Formidle kontakt til forskere for studerende journalister, virksomheder, undervi-
sere mv. 

                                                 
40 Fremtidens forskningsinfrastruktur – kortlægning af behov og forslag til strategi. Forskningsstyrelsen, 2005, s. 14 
http://forsk.dk/portal/page/pr04/FIST/FORSIDE/DET_STRATEGISKE_FORSKNINGSRAAD/PUBLIKATIONER/F
REMTIDENS_FORSKNINGSINFRASTRUKTUR/A5S-Fremtiden.pdf 
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• Skabe netværk mellem forskere på tværs af fag og traditionelle samarbejdsfla-
der, 

• Generering af troværdig statistik over publikationer mv. til brug for forsknings- 
og evalueringsformål samt national såvel som lokal styring af forskning, 

• Levere supplerende indhold og yderligere funktionaliteter til relevante hjemme-
sider, herunder en evt. national forskningsportal, for at opnå synergier for begge 
parter, 

• Servicere forskere og institutioner med let adgang til automatisk generering af 
CV’ere, litteraturlister til hjemmesider og årsrapporter mv. samt til dokumenta-
tion til brug for ansøgninger til Forskningsråd mv. 

 
Evaluering af Forskningsdatabasen Sammenfatning, november 2004 

 
 
 
I Biblioteksstyrelsens strategiplan41 står der, at etablering af en forskningsportal er et centralt ind-
satsområde, samtidig beskrives vigtigheden af samspillet mellem et forskningsregistreringssystem 
og den centrale base.  
 

 
Målet er at skabe en tværgående teknisk infrastruktur som kobler de institutionelle digita-
le arkiver sammen med Den Danske Forskningsdatabase, og gennem standardiseret 
forskningsregistrering gør genbrug af metadata og adgang til fuldtekst mulig. 

Fra information til viden s. 24 
 
De kommende højskoler bør nøje følge udviklingen af denne base og sikre, at de værktøjer, der 
vælges til registrering af videnproduktion, tænkes sammen med Forskningsdatabasen, så det bliver 
muligt uden ressourcekrævende mellemled at gøre professionshøjskolernes viden og videnproduk-
tion synlig og anvendelig på linie med den forskning, der finder sted på universiteterne. 
 

7.4 Licenser 
 
Det er fremgået af de tidligere afsnit, at adgangen til elektroniske informationsressourcer er helt 
vital for fremtidens højskolebiblioteker, men samtidig er disse ressourcer også meget omkostnings-
tunge. En foreløbig beregning fra den kommende Professionshøjskolen Jylland, hvori pt. indgår 
JCVU, CVU Vita, CVU Midt Vest, Ingeniørhøjskolen og CVU Vitus Bering, anslås den samlede 
udgift til elektroniske databaser og e-tidsskrifter til ca. 800.000 i 2005-priser. En estimeret udgift 
for 2006 vil ligge på ca. 1.000.000 kroner blot for denne professionshøjskole. Heri er ikke medreg-
net mængderabatter og eventuelle differentierede adgange, som evt. vil kunne nedsætte beløbet. Det 
er en umulig opgave for hvert enkelt bibliotek selv at indkøbe og administrere licenserne. Her er 
det, at DEFF licensadministrationsgruppe skal anvendes, hvis formål er: 

                                                 
41 Fra information til viden. Strategi, s. 14 
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Formålet med DEFF programområde Licenser er at anskaffe mest mulig relevant, elek-
tronisk information til forskere, undervisere og studerende inden for institutionernes 
budgetmæssige rammer. Anskaffelsen sker i nationalt samarbejde for at effektivisere 
indkøbsprocessen og administrationen af licenserne og for at opnå mest mulig informati-
on for færrest mulige midler. Der samarbejdes også internationalt for at opnå bedst muli-
ge priser og betingelser. 

DEFF’s hjemmeside 
 

 
Det betyder, at der er etableret en funktion, der kan varetage de administrative procedurer. Den sto-
re opgave bliver i forbindelse med højskolerne at skabe de økonomiske rammer, således at det bli-
ver muligt at indkøbe de nødvendige licenser. I en treårig periode har der været mulighed for DEFF 
tilskud til disse ressourcer. Disse tilskudsmuligheder er stoppet fra 2007. 
Det skal overvejes, om det fremover er den enkelte institution, der selv skal tegne licens, eller om 
der på nationalt niveau skal afsættes penge til dette formål.  
 
Der skal i forbindelse med overgang til højskolerne sikres, at der er en økonomi tilstede, der også på 
sigt giver mulighed for at give adgang til de nationale og internationale licenser. Det skal overvejes, 
hvordan licenserne skal tegnes, og her er der tre mulige modeller: 

• Nationale licenser 
• Licenser målrettet mod forskellige uddannelsesområder 
• Licenser rettet mod bestemte uddannelser 

  

7.5 Kørselsordning 
 
Biblioteksstyrelsen har etableret en landsomfattende kørselsordning, som transporterer bøger m.v. 
mellem alle offentlige biblioteker. Ordningen sikrer, at undervisere, forskere og studerende kan 
udnytte materialer fra alle biblioteker og fungerer således, at de uhyre store mængder materialer, 
som cirkulerer mellem institutionerne kan transporteres på en ordentlig og billig måde. En lang 
række af uddannelsesbiblioteker deltager mod betaling i kørselsordningen, men der er stadig biblio-
teker, som af forskellige årsager vælger at benytte postvæsnet i stedet. 
 
Det skal dog bemærkes, at den landsdækkende kørselsordning kun binder de enkelte biblioteksvæs-
ner sammen. I denne sammenhæng vil de nye højskoler blive opfattet som ét biblioteksvæsen, som 
det fremgår af nedenstående. 
 
 

 
Inden for de senere år er der foretaget en række fusioner på uddannelsesinstitutionerne. 
Principielt betyder det at bibliotekerne på de respektive uddannelsesbiblioteker også er 
eller skal fusionere. Derfor vil en række forskningsbiblioteker fremtræde eller kommer til 
at fremtræde som biblioteksvæsner med et eller flere betjeningssteder. I den forbindelse 
skal bibliotekerne udpege et ”hovedbibliotek”. 

Biblioteksstyrelsens Hjemmeside 
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I praksis betyder det, at hjemlånte materialer fra andre biblioteker kun transporteres til ét bibliotek 
pr. professionshøjskole. Det medfører, at der indenfor den enkelte højskole skal etableres egne for-
delingskørselsordninger, eller også skal der laves aftale med de såkaldte knudepunkter (typisk Cen-
tralbiblioteker) om prisen for ekstra fordelingskørsel. En anden mulighed kan være, at højskolerne 
udbygger og benytter de kørselsordninger, som Centre for Undervisningsmidler allerede har.  
 

Sammenfatning 
• Professionshøjskolebibliotekerne skal være en del af det samarbejdende biblioteksvæsen. I 

den sammenhæng er Biblioteksstyrelsen og DEFF centrale samarbejdspartnere. 
 

• Professionshøjskolernes informationsressourcer skal stilles til rådighed for det samarbejden-
de biblioteksvæsen via deltagelse i DanBib- og Forskningsdatabasesamarbejdet. 
 

• Professionshøjskolernes videnproduktion skal også uploades til og formidles via Forsk-
ningsdatabasen. 
 

• Professionshøjskolerne skal afsætte ressourcer til at deltage i det samarbejdende biblioteks-
væsen. 
 

• Højskolerne skal sikres en økonomi, der giver mulighed for at give adgang til de nationale 
og internationale licenser. 
 

• Professionshøjskolebibliotekerne skal deltage i den nationale kørselsordning, som transpor-
terer materialer til ét bibliotek i højskolen. Herfra skal der etableres en intern kørselsordning 
mellem højskolens øvrige afdelinger. 
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8.0 Eksterne brugere 

Et velfungerende uddannelsesbibliotek vil altid være et stort aktiv for uddannelsesinstitutionen og 
uddannelsesinstitutionens primære brugere: de studerende, underviserne, projektmedarbejdere og 
andre ansatte. I takt med at bibliotekerne udover at sikre viden- og informationsforsyning til grund-, 
efter- og videreuddannelserne også bliver omdrejningspunkter for det øvrige videnflow i organisati-
onen, bl.a. ved at sikre opsamlingen og formidlingen af institutionens videnproduktion, får bibliote-
kerne også en målgruppe udenfor institutionens egne rammer. Denne gruppe kan defineres bredt 
med begrebet ”offentligheden” som målgruppe for videnformidling, men det vil i praksis oftest væ-
re afgrænsede faggrupper med professionel interesse indenfor de felter, institutionen beskæftiger sig 
med fagligt, f.eks. sundhedspersonale, pædagoger og lærere. Disse målgrupper må anses for at være 
relevante eksterne brugere af bibliotekerne, som det er i professionshøjskolernes interesse at skabe 
og bevare en god kontakt til.  
 
Det har ikke tidligere været en del af uddannelsesbibliotekernes opgave eller økonomiske udgangs-
punkt at betjene brugere, der ikke havde en direkte tilknytning til institutionerne. Betjening af disse 
brugere har hidtil været en opgave for det offentlige biblioteksvæsen, nemlig folkebibliotekerne og 
de statslige forskningsbiblioteker. 
 

 
Folkebibliotekernes formål og virksomhed 
    § 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivi-
tet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed så-
som musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet 
og multimedier. 
…. 
   § 5. Folkebibliotekerne står til rådighed for enhver for benyttelse på stedet og for udlån 
af materialer. Forpligtelsen til udlån vedrører de materialer, der er nævnt i § 1, stk. 1. 
    Stk. 2. Folkebibliotekerne skal gennem deltagelse i det almindelige lånesamarbejde 
søge at skaffe brugerne det materiale, som biblioteket ikke selv råder over. 
…. 
De statslige biblioteker 
    § 13. Staten driver en række biblioteker med henblik på betjening af læreanstalter, 
institutioner og forskningen. 
    Stk. 2. Et statsligt bibliotek står til rådighed for enhver for benyttelse på stedet samt 
udlån af materialer og deltager i bibliotekernes almindelige lånesamarbejde, såfremt 
opgaven indgår i forudsætningen for bevillingen til biblioteket. 
    Stk. 3. Et bibliotek, der modtager tilskud fra staten, står til rådighed for enhver for 
benyttelse på stedet samt udlån af materialer og deltager i bibliotekernes almindelige 
lånesamarbejde, såfremt opgaven indgår i forudsætningen for tilskuddet til biblioteket. 
 

Lov om biblioteksvirksomhed42 
 

 

                                                 
42 Lov nr. 340 af 17. maj 2000 
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De biblioteker, der bliver omfattet af professionshøjskolerne bliver p.t. finansieret på flere princi-
pielt forskellige måder: 

• En lille gruppe biblioteker (Københavns Tekniske bibliotek, Odense Tekniske Bibliotek, 
Århus Tekniske Bibliotek) er omfattet af Biblioteksloven og er medtaget med delvis drifts-
bevilling på finansloven. 

• En lille gruppe biblioteker (Den sociale Højskole i København, Den sociale Højskole i År-
hus, Den sociale Højskole i Odense, Den sociale Højskole i Esbjerg) er omfattet af Biblio-
teksloven men har ingen driftsbevilling på finansloven 

• Den største del af bibliotekerne er ikke omfattet af Biblioteksloven og deres driftsbevilling 
tages fra den almindelige STÅ-tildeling. 

 
Denne forskelligartethed i såvel lovgrundlag som bevillingsmetode er uhensigtsmæssig i de nye 
professionshøjskoler. På sigt må målet være et ensartet lovgrundlag og en ensartet bevillingsmodel. 
De biblioteker, der er omfattet af Biblioteksloven og som økonomisk og fysisk er fusioneret med 
CVU biblioteker, der ikke er omfattet af loven, f.eks. CVU Vest Biblioteket, Den Sociale Højskole, 
Esbjerg har allerede nu problemet med at afgrænse, hvilke dele af bibliotekets samlinger og ser-
viceydelser, der er omfattet af loven, og hvilke der ikke er. 
I forbindelse med denne rapport er Biblioteksstyrelsen blevet forelagt problemstillingen og kommet 
med følgende tilbagemelding:  
 

 
Lov-biblioteksproblematikken 
 
De biblioteker der er omfattet af Lov om biblioteksvirksomheds § 13 og Bekendtgørelse 
nr. 968 af 24. oktober 2000 § 11 er oprindelig udvalgt efter nøje drøftelse dels i Forsk-
ningsbiblioteksrådet (en forløber fra forskningsbiblioteksside til Biblioteksrådet) og dels 
ved aftale mellem Kulturministeriet og de relevante ministerier. 
Biblioteksstyrelsen forhører sig ved en skriftlig henvendelse til de relevante ministerier 
én gang årligt (normalt i oktober måned) om ministerierne fortsat er enige i at bibliote-
kerne på listen er og skal være omfattet af Lov om biblioteksvirksomhed. 
Det er Biblioteksstyrelsens opfattelse at biblioteker der er omfattet af Lov om biblioteks-
virksomhed bør fortsætte med at være omfattet af loven ved fusion med andre bibliote-
ker. Biblioteket kan selvsagt ændre navn og f.eks. få flere betjeningssteder og således 
fremstå som et biblioteksvæsen (som folkebibliotekerne). 
Bibliotekerne kan uanset om de er omfattet af Lov om biblioteksvirksomhed deltage i 
kørselsordningen - selvfølgelig mod betaling. 
Biblioteker omfattet af Lov om biblioteksvirksomhed som består af mere end ét betje-
ningssted vil normalt få leveret samtlige materialer med kørselsordningen til ét bibliotek 
(normalt 'hovedbiblioteket'), men der vil kunne indgås aftaler om levering til flere steder 
dog mod ekstra betaling. Der er endnu ikke udarbejdet betalingsmodel for en sådan ord-
ning, men det regner vi med kommer. 
Biblioteker der ikke er omfattet af Lov om biblioteksvirksomheds bestemmelser fastsæt-
ter selv bestemmelserne for deres virksomhed, dog skal de respektere anden lovgivning 
som f.eks. Finansloven, Budgetvejledningen o.l.” 
 

Biblioteksstyrelsens svar af 11.10.2006 
 
 
Der er således fra Biblioteksstyrelsen ikke taget stilling til, hvordan denne problematik kan løses 
overordnet, men spørgsmålet henvises til behandling i Undervisningsministeriet. 
 
Når bibliotekerne i fremtiden skal være et led i uddannelsesinstitutionens overordnede strategiske  
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videnformidling såvel i forhold til den primære brugegruppe (egne studerende og ansatte) som i 
forhold til den sekundære brugergruppe (offentligheden), er det nødvendigt at gøre bibliotekernes 
driftsbudgetter mindre ”STÅ-sammenkoblede”. Der bør derfor afsættes økonomiske midler til den-
ne funktion, så betjeningen ikke sker på bekostning af de traditionelle primære brugergrupper: de 
studerende og underviserne.  
 
Det er dog nødvendigt at afgrænse højskolernes biblioteksfunktion i forhold til betjening af den 
almindelige offentlighed, f.eks. folkeskole- og gymnasielever. Betjening af denne brugergruppe skal 
fortsat ske i det offentlige bibliotekssystem, men uddannelsesbibliotekerne kan stille deres specielle 
materialer til rådighed for hjemlån via det interurbane lånesystem. Det er relevant at overveje en 
begrænsning i lighed med følgende:  
 

 
§ 10. Statslige og statsstøttede biblioteker, der har forpligtelser i henhold til lovens § 13, 
stk. 2 og 3, kan under hensyn til bibliotekets formål i særlige tilfælde prioritere betjenin-
gen af bibliotekets primære brugere. Ved de primære brugere forstås forskere, studeren-
de, ansatte og andre tilknyttet de institutioner, som biblioteket betjener 
 

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed43 
 

 
Betjening af de forskellige brugergrupper kan således kort skitseres på følgende måde: 

 
• Primære brugere: Studerende, ansatte og andre tilknyttet professionshøjskolen 

Service: hjemlån af materiale, hjemlån af materialer fra andre biblioteker, vejledning, un-
dervisning, adgang til elektroniske ressourcer 

• Sekundære brugere: personer med tilknytning til institutionens fagområder via uddannelse 
eller ansættelse 
Service: hjemlån af materialer, vejledning  

• Tertiære brugere: personer uden nogen tilknytning til institutionen eller fagområdet 
Service: kan i et vist omfang låne bibliotekets materialer via det offentlige bibliotekssystem 

 

Sammenfatning 
 

• Bibliotekernes brugergruppe bør være studerende, ansatte og andre tilknyttet professionshøj-
skolen og eksterne personer med tilknytning til institutionens fagområder via uddannelse el-
ler ansættelse. Personer uden tilknytning til institutionen og fagområdet kan låne bibliote-
kets materialer via det offentlige bibliotekssystem. 

 
• Undervisningsministeriet skal afklare forholdene for de uddannelsesbiblioteker, der pt. er 

omfattet af Lov om biblioteksvirksomhed og nu fusioneres ind i professionshøjskolerne. 
 

                                                 
43 Bekendtgørelse nr. 30 af 10. januar 2005 om biblioteksvirksomhed 
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9.0 Kort sammenfatning af gruppens arbejde 

En arbejdsgruppe nedsat af CVU Rektorkollegiet har med støtte fra Undervisningsministeriet udar-
bejdet denne projektrapport om professionshøjskolernes biblioteksvirksomhed. Dette er sket som 
led i Regeringens bestræbelser på at skabe fagligt stærke og moderne studiemiljøer gennem etable-
ring af flerfaglige regionalt baserede professionshøjskoler, herunder udbyggede uddannelsesbiblio-
teker.  
 
Arbejdsgruppens opgave har været at komme med anbefalinger til de kommende professionshøj-
skolebibliotekers virksomhed og deres placering i professionshøjskolernes organisation, samt be-
lysning af samarbejds- og udviklingsmuligheder mellem professionshøjskolebibliotekerne og 
Centre for Undervisningsmidler. 
 
Arbejdsgruppen anbefaler, at professionshøjskolen etablerer en samlet og tværgående biblioteksor-
ganisation, som er ledelsesmæssigt og organisatorisk indlejret i professionshøjskolens organisation, 
og organisatorisk knyttet til relevante niveauer i professionshøjskolen, således at professionshøjsko-
lebibliotekernes virksomhed kan rette sig mod alle relevante områder i professionshøjskolens opga-
veportefølje. 
 
Det anbefales, at der udpeges én biblioteksleder med biblioteksfaglig baggrund for alle fysiske bib-
lioteksafdelinger i professionshøjskolen. Professionshøjskolebiblioteket anbefales at have en selv-
stændig økonomi, dækkende hele biblioteksfunktionen 
 
Professionshøjskolebibliotekernes ledelser sikrer i samarbejde med professionshøjskolernes ledel-
ser, at bibliotekstilbuddet er tilpasset studietilbuddet, antal studerende og geografiske forhold, så 
tilbuddet lever op til UC-kriterier, Kvalifikationsnøglen og professionsbachelor-uddannelseskri-
terierne. Visioner, strategier, mål og handleplaner for professionshøjskolebibliotekerne er en del af 
professionshøjskolernes visioner, strategier, mål og handleplaner. Der skal sikres procedurer for 
forhandling af disse med professionshøjskolens beslutningstagere og bibliotekets interessenter i 
professionshøjskolen i forhold til professionshøjskolens samlede opgaveportefølje og økonomi.   
 
Professionshøjskolebiblioteket skal udvikle sin virksomhed og sine informationsressourcer og - 
faciliteter til gavn for professionsuddannelser, efter- og videreuddannelser, udviklingsarbejdet, vi-
dencentre og de studerende blandt andet i samarbejde med DEFF, professionshøjskolernes udvik-
lingsafdelinger, efter- og videreuddannelsen og grunduddannelserne. 
 
Den enkelte professionshøjskole bør deltage i et samarbejde om et fælles bibliotekssystem for alle 
professionshøjskoler, med fælles driftsplatform, fælles adgangsstyringssystem (fjernadgang) og 
koblet til fuldtekstdatabaser med professionshøjskolens egen videnproduktion. 
 
Arbejdsgruppen anbefaler, at der afsættes økonomiske ressourcer til opbygning/anskaffelse af inter-
nationale og nationale elektroniske informationsressourcer afpasset professionshøjskolebibliotekets 
opgaveportefølje.  
 
Det foreslås, at der samlet forhandles nationale licenser til professionshøjskolerne. 
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Biblioteket skal i form af forskellige undervisnings- og vejledningstilbud give de studerende forud-
sætninger for anvendelse af informationsressourcer til studieformål. Dette skal ske i samarbejde 
med underviserne. 
 
Arbejdsgruppen anbefaler, at videncentrene i professionshøjskolerne løser videndelings-, videnind-
samlings- og formidlingsopgaver i samarbejde med professionshøjskolebibliotekerne, evt. gennem 
formelle samarbejdsaftaler og timeansættelser af biblioteksfagligt personale. Drift og anvendelse af 
et forskningsregistreringsprogram vil være en del af samarbejdet. 
 
En arbejdsgruppe nedsat som undergruppe i projektet anbefaler, at hver enkelt professionshøjskole 
skal nedsætte et udvalg bestående af repræsentanter fra uddannelsesbiblioteket, Centret for Under-
visningsmidler og ledelsen for at skabe et forum, hvor man lokalt i den enkelte professionshøjskole 
kan konkretisere relevante samarbejdsprojekter. 
 
Af hensyn til kvaliteten af professionshøjskolebibliotekernes tilbud, økonomi og udnyttelse af lan-
dets samlede informationsressourcer anbefales, at professionshøjskolebibliotekerne er integrerede i 
det samarbejdende biblioteksvæsen, såvel drifts- som udviklingsmæssigt.  
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10.0 Sammenfatninger og kvalitetskriterier 

De sammenfatninger, der ligger efter de enkelte kapitler i rapporten, er samlet i afsnit 10.1, da de 
kan fungere som et katalog over de indsatsområder som professionshøjskolebibliotekerne skal have 
fokus på i de kommende år. Det skal bemærkes, at dette kapitel er udarbejdet af arbejdsgruppen. 
Sammenfatningerne har dannet grundlag for udarbejdelse af en række kvalitetskriterier (afsnit 
10.2), som kan være udgangspunkt for den kommende akkreditering af professionshøjskolernes 
biblioteksvirksomhed.  

10.1 Sammenfatninger 
 
Kapitel 1: Professionshøjskolebibliotekets informationsressourcer 
 

• Professionshøjskolerne skal sikre de studerende, undervisere og projektansatte adgang til re-
levante, kvalitetssikrede analoge og digitale informationsressourcer i forhold til uddannel-
serne og udviklingsarbejdet. 

 
• Biblioteket skal udvikle sine informationsfaciliteter til gavn for professionsuddannelserne, 

efter- og videreuddannelserne, udviklingsarbejdet og videncentre. 
 

• Bibliotekets informationsressourcer til de fjernstuderende bør være et udviklingsområde. 
 

• Samarbejdet med undervisere og projektmedarbejdere skal sikre at de rette informationsres-
sourcer er til rådighed. 

 
• Biblioteket skal sikre, at underviserne og projektmedarbejdere har mulighed for at holde sig 

ajour med den faglige og professionsfaglige udvikling. 
 

• Kompetent biblioteksfagligt personale skal sikre, at der til arbejdet med informationsres-
sourcer anvendes de rette professionelle værktøjer og udvælgelsesprocedurer. 

 
• Professionshøjskolernes ledelse skal sikre, at der afsættes tilstrækkelige økonomiske res-

sourcer til opbygning/anskaffelse såvel analoge som digitale informationsressourcer. 
 
Kapitel 2: Professionshøjskolebibliotekets informationskompetencearbejde 
 

• Informationskompetenceundervisningen skal sikre, at de studerende er i stand til at søge, 
udvælge og anvende relevante professionsfaglige informationsressourcer i studiemæssige og 
professionsfaglige sammenhænge.  

 
• Biblioteket skal give de studerende forudsætninger for anvendelse af informationskilder til 

studieformål. Dette skal ske i samarbejde med underviserne. De studerendes informations-
kompetenceudvikling er undervisernes og bibliotekets fælles ansvar. 

 
• De studerende skal gennem obligatoriske undervisningsforløb gives forudsætninger for at 

udnytte adgangene til analoge og digitale ressourcer i deres studier og opgaveløsning. 
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• Undervisere og projektansatte skal have et for uddannelsen og for opgavevaretagelsen rele-

vant informationskompetenceniveau, som hele tiden skal udvikles i samspil med biblioteket. 
 
Kapitel 3: Professionshøjskolebiblioteket og udviklings- og videncenterarbejdet  
 

• Udviklingsafdelingernes og videncentrenes videnindsamlings- og formidlingsopgaver bør 
løses i samarbejde med bibliotekerne. Dette sikres gennem udnyttelse af de biblioteksfaglige 
spidskompetencer med hensyn til indsamling, registrering og formidling af information. 

 
• Samarbejdet mellem bibliotek og videncentre sikres gennem formelle samarbejdsaftaler el-

ler i form af tilknytning af biblioteksfagligt personale. 
 

• Der skal opbygges professionelle videnindsamlings-, videndelings- og informationsformid-
lingssystemer. Det er derfor nødvendigt, at professionshøjskolerne investerer i de nødvendi-
ge it-værktøjer. 

 
Kapitel 4: Centre for Undervisningsmidler 
 
Fra udvalgets side anbefaler vi, at man forpligtes til at nedsætte et udvalg bestående af repræsentan-
ter fra uddannelsesbiblioteket, Centret for Undervisningsmidler og ledelsen for at skabe et forum, 
hvor man lokalt i den enkelte professionshøjskole kan konkretisere relevante samarbejdsprojekter. 
 
Dette udvalg skal tage stilling til følgende: 
 

• Lokale muligheder for udnyttelse af personalemæssige ekspertiser på tværs af uddannelses-
bibliotekerne og CFU’erne. 

• Lokale muligheder for udnyttelse af samlingerne på tværs af uddannelsesbibliotekerne og 
CFU’erne. 

• Lokale muligheder for betjening af institutionernes brugergrupper på tværs af uddannelses-
bibliotekerne og CFU’erne. 

• Lokale muligheder for samarbejde omkring klargøring/katalogisering og it-området.  
 
 
Kapitel 5: Uddannelsesbiblioteket i professionshøjskolens organisation 
 

• Professionshøjskolen skal have en samlet tværgående biblioteksorganisation, som er ledel-
sesmæssigt og organisatorisk indlejret i professionshøjskolens organisation.  

 
• Professionshøjskolebiblioteket skal have en leder med relevant biblioteksfaglig baggrund. 

 
• Biblioteket skal ledelsesmæssigt og organisatorisk være knyttet til et overordnet niveau i 

professionshøjskolen, således at bibliotekets virksomhed kan rette sig mod alle områder i 
professionshøjskolens opgaveportefølje. 

 
• Det skal sikres, at biblioteksorganisationen understøtter et regionalt studiemiljø. 
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• Bibliotekspersonalets faglige kompetencer, faglige udvikling og sammensætning skal mod-
svare de fremtidige arbejdsopgaver i professionshøjskolerne. 

 
Kapitel 6: Teknisk platform 
 

• Der bør etableres et fælles bibliotekssystem, som skal drives på et fælles driftscenter for hele 
området, for at undgå at hver højskole skal bruge ressourcer på udvælgelse og implemente-
ring af et nyt system. 

 
• Der skal arbejdes for professionshøjskolernes deltagelse i det fælles landsdækkende ad-

gangsstyringssystem, som er under etablering.  
 

• Der skal etableres et fælles forskningsregistreringssystem til professionshøjskolerne. 
 
Kapitel 7: Professionshøjskolebiblioteket og det samarbejdende biblioteksvæsen 
 

• Professionshøjskolebibliotekerne skal være en del af det samarbejdende biblioteksvæsen. I 
den sammenhæng er Biblioteksstyrelsen og DEFF centrale samarbejdspartnere. 
 

• Professionshøjskolernes informationsressourcer skal stilles til rådighed for det samarbejden-
de biblioteksvæsen via deltagelse i DanBib- og Forskningsdatabasesamarbejdet. 
 

• Professionshøjskolernes videnproduktion skal også uploades til og formidles via Forsk-
ningsdatabasen. 
 

• Professionshøjskolerne skal afsætte ressourcer til at deltage i det samarbejdende biblioteks-
væsen. 
 

• Højskolerne skal sikres en økonomi, der giver mulighed for at give adgang til de nationale 
og internationale licenser. 
 

• Professionshøjskolebibliotekerne skal deltage i den nationale kørselsordning, som transpor-
terer materialer til ét bibliotek i højskolen. Herfra skal der etableres en intern kørselsordning 
mellem højskolens øvrige afdelinger. 

 
 
Kapitel 8: Eksterne brugere 
 

• Bibliotekernes brugergruppe bør være studerende, ansatte og andre tilknyttet professionshøj-
skolen og eksterne personer med tilknytning til institutionens fagområder via uddannelse el-
ler ansættelse. Personer uden tilknytning til institutionen og fagområdet kan låne bibliote-
kets materialer via det offentlige bibliotekssystem. 

 
• Undervisningsministeriet skal afklare forholdene for de uddannelsesbiblioteker, der pt. er 

omfattet af Lov om biblioteksvirksomhed og nu fusioneres ind i professionshøjskolerne. 
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10.2 Kvalitetskriterier 
 
På baggrund af sammenskrivningerne har arbejdsgruppen udvalgt følgende 6 tema-områder, hvori 
vi har opstillet nogle centrale kvalitetskriterier. 
Nedenstående kvalitetskriterier for professionshøjskolebibliotekets virksomheder er tilstræbt udar-
bejdet på grundlag af Danmarks Evalueringsinstituts vejledning. EVA definerer kriterier som test-
bare operationelle udsagn om kvalitet i undervisningen og uddannelsen. Kriterierne skal udtrykke 
bedste praksis (best practice), hvorved forstås at det nævnte forhold, eller den nævnte aktivitet kan 
siges at være af høj kvalitet. Kriterierne er tilstræbt at skulle omfatte væsentlige og målbare områder 
af professionshøjskolebibliotekernes nuværende og kommende aktiviteter.44 
 
Sikring af tilstrækkelige og relevante informationsressourcer 
 
Kvalitetskriterie 1: 
 

• Er der etableret et formaliseret samarbejde med fagpersoner vedrørende materialeanskaffel-
ser? 

  
• Koordineres materialeanskaffelsen på professionshøjskoleniveau? 

 
• På hvilket grundlag foretages der et løbende systematisk materialevalg? 

 
• Foretages der systematisk evaluering af samlingernes relevans i forhold til brugernes behov? 

 
Struktureret arbejde med informationskompetenceudvikling 
 
Kvalitetskriterie 2: 
 

• Er der udarbejdet handlingsplan for bibliotekets arbejde med informationskompetenceudvik-
ling? 

 
• Er der udarbejdede læseplaner for informationskompetenceundervisning for alle grundud-

dannelser i professionshøjskolen? 
 

• Er der samarbejde om informationskompetencer mellem undervisere og bibliotek? 
 

• Er der afholdt undervisning for de studerende i informationskompetencer? 
 

• Er der afholdt undervisning for undervisere i informationskompetencer? 
 

• Foretages der systematiske evalueringer af informationskompetenceundervisningen? 
 

• Foretages der systematisk opfølgning på evalueringer af informationskompetenceundervis-
ningen? 

                                                 
44 Danmarks Evalueringsinstitut. Akkreditering og kriterieformulering. Erfaringer og perspektiver, 2006 s. 14 og s. 15 
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Indsamling af viden, formidling af viden og videndeling 
 
Kvalitetskriterie 3: 
 

• Findes der samarbejdsaftaler mellem bibliotek og videncenter? 
 

• Deltager bibliotekets ansatte i udviklingsarbejder? 
 

• Deltager bibliotekets ansatte i videncenterarbejde? 
 

• Arbejdes der systematisk med brug af professionsrelevante databaser? 
 

 
Bibliotekets forankring i professionshøjskolens organisation 
 
Kvalitetskriterie 4: 
 

• Er biblioteket forankret i højskolens øverste ledelse? 
 

• Er der biblioteksfaglig betjening i forbindelse med professionshøjskolens forskellige afde-
linger? 

 
• Er der udarbejdede planer for kompetenceudvikling for bibliotekets personale? 

 
• Foretages der løbende evaluering af personalets kompetencebehov? 

 
• Er der forhandlede visioner, strategier og handleplaner for professionshøjskolebiblioteket? 

 
Professionshøjskolebiblioteket og den biblioteksteknisk platform for adgang til professions-
højskolens ressourcer: 
 
Kvalitetskriterie 5: 
 

• Er der samlet adgang til professionshøjskolens viden- og informationsressourcer? 
 
• Deltager professionshøjskolen i det landsdækkende adgangsstyringssystem? 

 
• Har man etableret et forskningsregistreringssystem? 
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Professionshøjskolebiblioteket og det samarbejdende biblioteksvæsen.  
 
Kvalitetskriterie 6: 
 

• Stilles professionshøjskolens samlinger til rådighed for det samlede biblioteksvæsen? 
 
• Deltager professionshøjskolebiblioteket i den nationale kørselsordning? 

 
• Har biblioteket etableret en kørselsordning mellem afdelingerne? 

 
• I hvilke biblioteksfaglige fora er professionshøjskolebiblioteket repræsenteret? 

 
• Hvordan stilles professionshøjskolens videnproduktion til rådighed på nationalt niveau? 

 
• Hvor stor en procentdel af professionshøjskolebibliotekets materialebestand uploades til 

DanBib? 
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Bilag 1: Uddannelsesbibliotekerne og Centre For Undervisningsmidler 

Samarbejde og udviklingsmuligheder mellem uddannelsesbibliotekerne og 
Centre For Undervisningsmidler i professionshøjskolerne 
- nedsættelse af arbejdsgruppe. 
 
 
Undervisningsministeriet og CVU Rektorforsamlingen har i samarbejde med Fagligt Forum (et bib-
lioteksfaglig samarbejdsorganisation på MVU-bibliotekerne) nedsat en projektgruppe til belysning 
af uddannelsesbibliotekernes rolle og placering i de nye professionshøjskoler (den samlede projekt-
beskrivelse – se bilag A) 
 
Hovedprojektets formål er at udarbejde: 
• Anbefalinger til uddannelsesbibliotekernes placering i professionshøjskolernes organisation 
• Anbefalinger til kvalitetskriterier for uddannelsesbibliotekernes virksomhed 
• Belysning af samarbejds- og udviklingsmuligheder mellem uddannelsesbibliotekerne og Centre 

for Undervisningsmidler 
 
I forbindelse med sidstnævnte punkt er det vigtig og nødvendigt at få mulighed for at inddrage 
CFU-foreningen. Der skal derfor nedsættes en underarbejdsgruppe bestående af 3 personer: 
 
1 repræsentant fra CFU-foreningen 
1 repræsentant fra CVU bibliotekerne 
1 deltager fra projektgruppe (projektleder Tove Schmidt, CVU Vest) 
 
 
Kommissorium: 
 
Der ønskes en belysning af, hvilke muligheder for samarbejde og udvikling mellem uddannelses-
bibliotekerne og Centre for Undervisningsmidler, der ligger i de nye professionshøjskoler, herunder 
bl.a.: 
 

- på de to institutionstypers personalemæssige ekspertiser 
o fagkonsulenter 
o bibliotekarer 
o medie-eksperter 
o øvrige eksperter 

 
- på de to institutionstypers samlinger 

o CFU’ernes infosamlinger 
o CFU’ernes pædagogiske samlinger 
o CFU’ernes AV-samlinger 
o bibliotekernes bogsamlinger 
o bibliotekernes elektroniske ressourcer 
o øvrige samlinger 
 

 67



- på de to institutionstypers brugergrupper 
o studerende 
o undervisere 
o eksterne brugere 

 
 
Den tidsmæssige og økonomiske ramme for underudvalgets arbejde er som følgende: 
 
1 heldagsmøder á 8 timer (timer á 320 kr.) 
2 forberedelsesdage á 8 timer (timer á 320 kr.) 
 
I alt    23.040 kr. 
 
Set i lyset af den meget stramme tidsplan i hovedprojektet (se bilag A’s bilag 1), som kan vanske-
liggøre en grundig sagsbehandling i CFU, vil vi gerne tilbyde, at organisationen får den samlede 
rapport til høring med mulighed for afgivelse af høringssvar i forbindelse med offentliggørelse af 
projektet. 
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Bilag 2: Uddannelsesbibliotekstaxonomi  

 
Krav om dokumentation og evaluering er blevet tydeliggjort de senere år, også på uddannelsesom-
rådet. Biblioteksansatte og ledelser skal derfor være opmærksomme på udviklingen på dette områ-
de, idet evalueringer og akkrediteringer af uddannelsesbiblioteker bliver hverdag.  
Selvevalueringer er del af denne virksomhed, og på uddannelsesbiblioteksområdet har den ameri-
kanske professor David Loertscher, der er en central person i udviklingen af amerikanske college-
biblioteker, udarbejdet en taxonomi og nogle standarder for uddannelsesbiblioteksvirksomhed. Da 
hans vurderinger af denne virksomhed er en ordnet klassificering af vigtige arbejdsområder for ud-
dannelsesbiblioteker, kan taxonomien være af interesse for uddannelsesledelser, undervisere og 
uddannelsesbibliotekarer. Loertscher vurderer underviseres, bibliotekarers, studerende og ledelsers 
mangeartede arbejde med inddragelse af relevante digitale og analogi informationsressourcer i un-
dervisningen på en skala fra 1 til 8 (1 til 10 for bibliotekarer). Blandt andet er de studerendes infor-
mationskompetenceniveau og udnyttelse af bibliotekets informationsressourcer en strømpil på kva-
liteten i studiearbejdet.   
Uddannelsesbibliotekets kvalitet er særdeles afhængig af ledelsens forståelse, prioritering og hold-
ning til bibliotekets rolle på institutionen, og derfor er ledelsens tilgang til biblioteker og studie-
centre også et element i taxonomien. Ligeledes indeholder taxonomien en rangordning af undervi-
sernes arbejde med informationsressourcer i forhold til den faglige undervisning, ligesom bibliote-
karens tætte samarbejde med underviserne om inddragelse af relevante informationsressourcer i 
undervisningen, vurderes højt på skalaen. 
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 Uddannelsesbiblioteket og underviserne 
 
 
 

 
                  Uddannelsesinstitutionens undervisere  

8     Underviserne og bibliotekaren tager højde for ændringer i undervisnin-
gen/curriculum med hensyn til anvendelse af forskellige informationsressourcer i 
forbindelse med undervisningen og i forhold til nyanskaffelser i biblioteket  

7 Undervisernes og bibliotekarens partnerskab er en naturlig del af undervisningen 
og læringen på uddannelsesinstitutionen 

6 Underviseren og bibliotekaren eksperimenterer med fælles undervisningsforløb for 
at øge kvaliteten i undervisningen 

5 Bibliotekets informationsressourcer anvendes indbygget i undervisningsforløb 

4 Underviseren anvender i et enkelt studieforløb supplerende informationsressourcer 
til afveksling i undervisningen 

3 Underviseren anvender bibliotekarens og bibliotekets forslag til nye materialer til 
undervisningen 

2 Underviseren anvender bibliotekets informationsressourcer – når der ikke findes 
noget anvendelig på fagets område. 

1 Underviseren underviser og laver læringsaktiviteter i klasserummet uden brug for 
supplerende elektroniske og fysiske informationsressourcer 

 
 

The teacher taxonomy I: Loertscher, David: Taxonomies of the school media program, Hi Willow Research & publish-
ing 2 ed.2000  s 29 – 41 
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Uddannelsesbiblioteket og den studerende 

 
 
 

 
                                 Den studerende  

9        
 Den studerende vil anvende sine informationskompetencer i sit fremtidige ar-
bejds/fritids/ og familieliv – i forhold til livslang læring 

8 Den studerende har informationskompetencer og er i stand til systematisk at finde 
de informationsressourcer der er brug for i studiet/studiearbejdet/projekter – kritisk 
at vurdere og anvende disse, og fremlægge disse hensigtsmæssigt 

7 Den studerende er informationskompetent og i stand til at udnytte forskellige in-
formationsressourcer i forbindelse med sit studie og sine opgaver og projekter 

6 Den studerende deltager i biblioteket/studiecenterets brugeruddannelse som led i 
studiemæssige opgaver/projekter. 

5 Den studerende kan anvende/udnytte biblioteket/studiecenterets informationsres-
sourcer og IT, andre biblioteksressourcer, studiemæssige muligheder på nettet. 

4 Den studerende får oplysning om/deltager i/ hører om biblioteket/studiecenterets 
informationsressourcer– uden sammenhæng med uddannelsesordnin-
gen/curriculum 

3 Den studerende efterspørger og får informationsressourcer og hjælp til IT i biblio-
teket/studiecenteret og hos underviserne 

2 Studenten finder tilfældigt anvendeligt materiale til sine studieaktiviteter i biblio-
teket/studiecenteret og på uddannelsesinstitutionen (via lærerne) 

1 Den studerende ønsker ikke at anvende uddannelsesinstitutionens og bibliote-
kets/studiecenterets informationsressourcer IT og uddannelsestilbud 

 
 

The teacher taxonomy I: Loertscher, David: Taxonomies of the school media program, 
 Hi Willow Research & publishing 2 ed.2000 s. 43-55 
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Uddannelsesbiblioteket og bibliotekaren 
 
 
 

 
                                  Uddannelsesbibliotekar   
 

 
10 

 
Bibliotekaren anerkendes som ligeværdig partner i organisationens uddannelses- 
og kvalitetsudvikling 

9 Stabilt og fortløbende samarbejde med underviserne om studiemetodik- informati-
onskompetence -faglig læsning- læring via IT og informationsressourcer 

8 Samarbejde med underviserne om studiemetodik-faglig læsning-læring via IT og 
informationskompetence 

7 Fælles forståelse af og samarbejde om informationsressourcers store betydning for 
undervisningen 

6 Indsamling af relevante informationsressourcer til anvendelse i undervisningen og 
i studieforløb 

5 Løselig – tilfældig planlægning sammen med lærere om muligheder for anvendelse 
af bibliotekets informationsressourcer i undervisningen 

4 Samlingerne er tilgængelige via web 

3 Bibliotekaren er formidler af uddannelsesbibliotekets elektroniske og fysiske mu-
ligheder  

2 Jævnt fungerende materiale infrastruktur via indirekte formidling 

1 Uddannelsesbiblioteket er serviceorgan uden biblioteksstrategi i forhold til under-
visningen og uddannelsesinstitutionens virksomhed 

 
 
 

 
David Loertscher : Taxonomies of the school media program, 

 Hi Willow Research & publishing 2 ed.2000 s.15-28 
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Uddannelsesbiblioteket og ledelsen 
 

  
 

  
                 Uddannelsesinstitutionens ledelse  

8      Ledelsen sikrer et tilstrækkeligt grundlag til at vurdere uddannelses-bibliotekets 
bidrag til uddannelsernes kvalitet på institutionen, således at biblioteksvirksomhe-
den altid er på rette spor – eller at der evt. skal sættes andre mål 

7 Ledelsen forventer at uddannelsesbiblioteket i samarbejde med underviserne ud-
vikler studiemetodik-faglig læsning- informationskompetence-læring via IT og til 
gavn for kvaliteten i uddannelserne 

6 Ledelsen sikrer langsigtede robuste økonomiske planer for uddannelsesbibliotekets 
udvikling (licenser, informationsteknologi mm) 

5 Ledelsen sikrer en organisation hvor uddannelsesbibliotekets behov for fysiske 
rammer, åbningstider og IT teknologi imødekommes så uddannelsesbibliotekets 
målsætninger kan nås. 

4 Ledelsen placerer biblioteket naturligt i uddannelsesinstitutionens organisation og 
evt. i ledelsesgruppen 

3 Ledelsen giver en faguddannet bibliotekar kompetence til at udvikle et moderne 
uddannelsesbibliotek. 

2 Ledelsen forsøger at forstå den betydning et moderne uddannelsesbibliotek har for 
kvaliteten af undervisningen, udviklingsarbejdet og læringen på institutionen 

1 Bibliotekets strategi og udviklingsplaner understøttes ikke af ledelsen – enten af 
mangel på forståelse, andre prioriteringer og af økonomiske omstændigheder 

 
 
 

 
 David Loertscher: Taxonomies of the school media program, 

Hi Willow Research & publishing 2 ed.2000s 55-63 
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