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Bibliotekarvejledning på Campus Aarhus N           

1 Indledning 

Formålet med undersøgelsen, har været at afdække brugen af bibliotekarvagten ved vejledningsbordet. 

 Hvilke typer af spørgsmål stilles til bibliotekarvagten? 

 Hvilke uddannelser bruger bibliotekarvagten? 

 Hvilket omfang har brugen af bibliotekarvagten? 

 Hvornår bruges bibliotekarvagten (klokkeslæt og måned) 

 Hvilket tidsforbrug er forbundet med vejledningssessioner ved bibliotekarvagten?  

2 Hvad omfatter undersøgelsen? 

 

Det er fysiske vejledningssessioner ved vejledningsbordet, der registreres, da det er anvendelsen af 

den tilgængelige bibliotekar, vi ønsker at afdække.  Andet arbejde, som udføres på vagten, herunder mailek-

spedition og telefoniske henvendelser, indgår ikke i denne undersøgelse. 

 

Undersøgelsen rummer IKKE de mange henvendelser, der rettes til bibliotekets skranke (til biblioteksassi-

stenterne), eller til bibliotekarer der ikke er på vagt (direkte eller pr. telefon/mail). 

 

Studiebiblioteket Campus Aarhus N er indrettet med en skranke i front betjent af biblioteksassistenter. Her 

forventes brugerne at henvende sig med informationsspørgsmål såsom at finde bøger på hylde, brug af det 

selvbetjente udlån og brug af print og scan.  

Længere nede i det fysiske bibliotek har vi indrettet et vejledningsområde betjent af bibliotekar. Formålet er 

at bibliotekaren skal tage henvendelser af faglig karakter såsom bibliotekarfaglig vejledning i forhold til søge-

strategi/søgeteknik, referencehåndtering med mere. Bibliotekarvagten er tilgængelig for ad hoc henvendel-

serne, og i tidsrummene imellem henvendelser arbejder bibliotekaren med andre opgaver, såsom undervis-

nings- og mødeforberedelse mv.  

 

I undersøgelsen fremgår det ikke om det er studerende eller ansatte, der henvender sig. Undersøgelsen re-

gistrerer udelukkende hvilken uddannelse henvendelsen relaterer sig til. Det er helt overvejende studerende, 

der gør brug af tilbuddet ved vejledningsbordet. Ansatte benytter sig primært af at træffe aftaler om vejled-

ning udenfor biblioteksvagten. 

  

 
Dato: 3. april 2017 
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Vi har bl.a. brugt undersøgelsen til at revurdere hvilken vagtdækning vi skal prioritere og til at se, hvordan 

uddannelserne bruger tilbuddet. 

 

Undersøgelsen er foregået i perioden 1/8 2016 til 31/1 2017, gennem dataindsamling ved vejledningsbor-

det/Bibliotekarvagten i Studiebiblioteket Campus Aarhus N. 

 

Registrering af måned var ikke muligt indledningsvist, hvorfor tabeller opdelt på måned ikke rummer data fra 

august.  

 

3 Spørgsmålstyper  

Undersøgelsen afdækker hvilken type spørgsmål der stilles ved bibliotekarvagten. Overordnet er der tale om 

to kategorier af spørgsmål: ”informationsspørgsmål” eller ”fagligt spørgsmål”.  

 

 
 

Bibliotekarvagten bruges hovedsageligt til vejledning på baggrund af faglige spørgsmål (64%). 

Undersøgelsen viser, at 36% af henvendelserne er informationsspørgsmål.  

 

Over halvdelen af informationsspørgsmålene, går på hjælp til at finde bogen på hylden (55%) herefter kom-

mer spørgsmål i forhold til kopi/print/scan (28%). De resterende 17% af informationsspørgsmålene går på 

hjælp til at reservere materiale eller til at bruge selvbetjeningsautomat og biblioteksportalen (søgebasen). 

 

Det har været overraskende at informationsspørgsmål fyldte så meget i antal, set i lyset af, at bibliotekets 

indretning sigter på, at disse spørgsmål besvares i skranken. Men det at bibliotekaren sidder centralt i biblio-

teksrummet - og dermed bliver meget synlig og tilgængelig - kan måske være medvirkende årsag til brugen. 

Brugen af bibliotekaren til informationsspørgsmål kan også skyldes brugernes kendskab til bibliotekarerne 

fra undervisning på uddannelsen, eller det tilfælde at skrankens personale kan være optaget til anden side.  

Herunder ses hvilke kategorier af informationsspørgsmål og faglige spørgsmål, undersøgelsen har omfattet. 
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Fordelingen af faglige spørgsmål viser, at det overvejende er vejledning ift søgning, der efterspørges. Over-

raskende er det måske, at referencehåndtering står for en tredjedel af de faglige henvendelser til biblioteka-

ren. Efterspørgslen kan være udtryk for de krav, uddannelserne stiller til de studerendes søgedokumentation 

og referencehåndtering. 

 

De fleste faglige vejledninger drejer sig om søgestrategi/søgeteknik (43%) og referenceskrivning (31%). Her-

efter kommer spørgsmål af verificerende og lokaliserende karakter ift specifikke materiale/titler (21%). 

Spørgsmål i kategorien videnskabelighed og metode står blot for 5% af henvendelserne. Bibliotekarvagten 

får stort set ikke spørgsmål angående ophavsret og Copyright.  

 

I alt har bibliotekarvagten modtaget 1182 faglige spørgsmål fordelt på ca. 120 hverdage det betyder at der i 

gennemsnit er leveret vejledning på 10 faglige spørgsmål dagligt. Hvis man fraregner august, som er studie-

fri på grunduddannelserne, har der været i gennemsnit 12 faglige vejledninger om dagen. Hertil kommer na-

turligvis informationsspørgsmål.  

 

4 Hvilke uddannelser bruger bibliotekaren ved vejledningsbordet? 

I antal er det sygeplejerskeuddannelsen, der oftest henvender sig for vejledning i forhold til faglige spørgs-

mål, hvilket er naturligt, da den er den største uddannelse på Campus. 
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Da undersøgelsen ikke dækker et helt studieår, kan tallene være udtryk for forskelle mellem efterårs- og for-

årssemesteret, og afspejle den skævhed der er i behov for bibliotekarfaglig vejledning henover uddannelsen. 

Ernæring- og Sundhedsuddannelsen og Global Nutrition & Health uddannelsen adskiller sig fra de øvrige 

grunduddannelser ved kun at have ét årligt optag. På Ernæring- og Sundhedsuddannelsen ligger 3-ugers 

opgaven og bachelorprojektet begge i efterårssemesteret – og dermed inden for denne undersøgelses dæk-

ningsperiode.  

 

Når man holder antallet af henvendelser op mod hvor mange studerende, der er på de enkelte uddannelser, 

kan vi se hvilke uddannelser der procentvis henvender sig oftest for bibliotekarfaglig vejledning.  

 

Uddannelse Antal studerende på uddan-

nelsen pr. okt 2016 

Faglige henvendel-

ser ved bibliotekar-

vagt 

Andel der bruger 

bibliotekarvagt på 

uddannelsen 

Bioanalytiker 379 79/379 21% 

Global Nutrition and Health 105 38/105 36% 

Fysioterapeut 502 174/502 36% 

Ergoterapeut 397 147/397 37% 

Sygeplejerske 948+net 35 = 983 425/983 43% 

Ernæring og Sundhed 278 156/287 56% 

Sundhedsplejerske 48 71/48 148% 

 

Det er således Sundhedsplejerskeuddannelsen og Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, der procentvis hen-

vender sig oftest for bibliotekarfaglig vejledning. Tallet kan komme op over 100%, hvis studerende fra uddan-

nelsen henvender sig mange gange – som det er tilfældet med Sundhedsplejerskerne.  

Sundhedsplejerskeuddannelsen – som en efter- og videreuddannelse - adskiller sig fra grunduddannelserne, 

ved at have et større behov for støtte, ift at efterkomme kravene til det akademiske arbejde. 

 

Bioanalytikeruddannelsen er den uddannelse som i mindst omfang gør brug af tilbuddet om bibliotekarfaglig 

vejledning.  
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5 Hvilke faglige spørgsmål dominerer blandt de studerende på de for-
skellige uddannelser? 

Undersøgelsen dokumenterer en væsentlig forskellig brug af bibliotekarvagten imellem uddannelserne. 

 

Referenceskrivning er det mest markante vejledningsbehov hos Ergoterapeuterne og Global Nutrition and 

Health.  

 

Lokalisering af materialer er det dominerende vejledningsbehov hos EVU (Efter og Videreuddannelses kursi-

ster). 

 

”Søgning” er det mest markante vejledningsbehov generelt og på Fysioterapeut, Sygeplejerske, Biolanalyti-

ker, Ernæring & Sundhedsuddannelsen og Sundhedsplejerskeuddannelsen specifikt. 

 

Videnskabelighed & metodespørgsmål stilles oftest af Bioanalytikeruddannelsen og Sundhedsplejerskeud-

dannelsen. 

 

Ophavsretslige og copyrightrelaterede spørgsmål stilles alene af EVU og Global Nutrition and Health uddan-

nelsen, som til gengæld ikke stiller spørgsmål til bibliotekarvagten i forhold til videnskabelighed & metode. 

 

 

 

 
 

 

Undersøgelsen fortæller os således noget om uddannelsernes behov. Denne viden vil vi anvende dels til at 

prioritere hvilke kompetencer der skal være stærke hos bibliotekarvagten, dels i dialogen og samarbejdet 

med uddannelserne omkring udvikling af de studerendes informationskompetencer. 
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6 Hvilke typer vejledning efterspørges henover semesteret? 

Tabellen nedenfor viser typen af faglige vejledninger fordelt på semesterets måneder.  

I starten af semesteret er det primært bibliotekarvejledning i forhold til søgning der efterspørges (sept-nov).  

I semestrets sidste måneder (dec/jan) er det referenceskrivning, der primært er behov for vejledning til.  

 

 
 

 

 

I nedenstående tabel ses, informationsspørgsmål og faglige spørgsmål samlet pr måned: 

 

 

 
 

 

Oktober/november er således de travleste måneder i bibliotekarvagten, og december den mest stille. 

Dette skal naturligvis sammenholdes med henholdsvis 21/22 åbningsdage i bibliotekarvagten i oktober og 

november mod kun 16 i december. 

Vi har anvendt ovenstående fund, til at revidere vagtplanen, således at vi nu arbejder med en høj- og en lav-

sæson. Vi har konkret skåret i vagtdækningen i lavsæsonen, således at her nu er 6 daglige vagttimer mod 

10 daglige bibliotekarvagttimer i højsæsonen. I højsæsonen placeres de ekstra 4 timer i tidsrummet 10-14 

hvor der er flest henvendelser til bibliotekarvagten. 
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I nedenstående tabel ses, hvornår på dagen bibliotekarens vejledning er mest efterspurgt.  

 

 

7 Tidsforbrug pr. henvendelse ved bibliotekarvagten 

Nedenstående tabel viser bibliotekarvagtens tidsforbrug i forbindelse med henvendelser ved vejledningsbor-

det og omfatter både informations- og faglige spørgsmål.  
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8 Tidsforbrug pr. henvendelse ved ”faglige spørgsmål” 

 

Overordnet kan det siges at 63% af bibliotekarens faglige vejledningssessionerne afvikles på under 10 mi-

nutter. 37% af de faglige vejledninger har et tidsforbrug, der overstiger 10 min (429/1169) 

Bibliotekarvagten har i perioden haft 107 faglige vejledningssessioner der oversteg 20 minutter. 

 

De helt korte faglige vejledninger (op til 3 minutter) omhandler fortrinsvis ”referenceskrivning” (38%) og ”loka-

lisering af materialer, fulltext, fjernlån, indkøb, WAYF” (34%). 

 

Størstedelen af de længerevarende vejledningssessioner vedrører hjælp til ”søgning, thesaurus, søgeord, 

bloksøgning, søgeteknik” (75%).  

 

 

 
 

 

Vigtigt at vide i denne sammenhæng er, at registreringen er foretaget umiddelbart efter vejledningen (når 

den studerende/ansatte forlader vejledningsbordet). Ofte sker det at den samme studerende vender tilbage 

med nye spørgsmål - flere gange samme dag. En studerende kan altså godt have fået en times vejledning 

på én dag, selvom der kun er registreret vejledning af kortere intervaller.  

 

  



 

 

 

11/12 

 

9 Hvor lange vejledningssessioner har uddannelserne? 

Tallene viser, at tidsforbruget ifm bibliotekarvejledning er meget homogent på tværs af uddannelserne.  

Således gælder det for alle uddannelser, at størstedelen af deres bibliotekarvejledninger tager mellem 4 og 

10 minutter.  

Dette kan afspejle den tradition der er i sundhedsuddannelserne, for integration af informationssøgning og 

referencehåndtering i uddannelsesforløbet. De studerende har ikke behov for at booke bibliotekaren en time, 

som det er praksis mange steder, men for et skub videre. 

 

Ernæring & Sundhedsuddannelsen og Global Nutrition and Health uddannelsen står for flest længereva-

rende vejledninger (der overstiger 10 minutter).  

EVU og Global Nutrition and Health uddannelserne står for flest af de længste vejledningssessioner (der 

overstiger 20 minutter). Henholdsvis 14% og 13% af deres vejledninger overstiger 20 minutter. 

Disse tre uddannelsers studerende fremstår således mindre selvhjulpne end husets øvrige studerende. 

 

Sygeplejerskeuddannelsen er den uddannelse der har færrest vejledninger der overstiger 10 minutter (28%). 

Dette resultat kan måske forklares i et stort fokus på informationskompetence i uddannelsen, og graden af 

samarbejde mellem bibliotek og fagundervisere, men kan også skyldes forskellige krav til studerendes rede-

gørelse for søgeprocessen i skriftlige opgaver. 

 

 

 
 

 

10 Konklusion 

Undersøgelsens resultater viser forskelle imellem uddannelsernes brug af bibliotekarvagten. Dette kan må-

ske forklares i et forskelligt fokus på informationskompetence i uddannelserne, og i graden af samarbejde 

mellem bibliotekar og fagundervisere, men kan også skyldes, at der er forskellige krav til studerendes rede-

gørelse for søgeprocessen i de skriftlige opgaver. 

To tredjedele af henvendelserne ved bibliotekarvagten angår ”faglige spørgsmål”, og i denne kategori er det 

fortrinsvis søgning der efterspørges vejledning til. En tredjedel af de faglige spørgsmål går på referenceskriv-

ning. 
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I antal er det Sygeplejerskeuddannelsen der står for flest henvendelser ved bibliotekarvagten mest (36%), 

hvilket kan tilskrives at det er den største uddannelse på Campus.  

Når man normaliserer antallet i forhold til uddannelsernes størrelse, er det Sundhedsplejerskeuddannelsen 

og Ernæring- & Sundhedsuddannelsen der henvender sig hyppigst.  

Bioanalytikeruddannelsen er den uddannelse der står for færrest henvendelser ved bibliotekarvagten. 

Bibliotekarvagten bruges mest intensivt i oktober/november måned og mindst i december. Brugen er mest 

intensiv i tidsrummet 10-14. Disse fund har resulteret i en justering af bibliotekets vagtdækning i Bibliotekar-

vagten, således at der fjernes 4 daglige vagttimer i lavsæsonen. 

De fleste vejledningssessioner har en tidsramme på 4-10 minutter. 37% af sessionerne overstiger 10 minut-

ter. Op mod 75% af de længerevarende sessioner anvendes til søgning, 25% til referenceskrivning.  

 


