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Forord 
 
Denne afrapportering formidler resultatet af en undersøgelse vedrørende anvendelse af elektroniske bøger 
på tre Professionshøjskoler. Undersøgelsen er et resultat af et forsøgsprojekt mellem Professionshøjskolen 
Metropol, Professionshøjskolen University College Nordjylland, Professionshøjskolen University College 
Vest og E-bib.dk. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) har støtte denne afrapportering 
økonomisk. 
 
DEFF prioriterer understøttelse af digitaliseret dansk materiale på bibliotekerne. Bibliotekerne skal videre-
udvikles til at kunne støtte den fremtidige undervisning på alle niveauer, og indgå som et unikt og synligt 
tilbud overalt hvor brugerne er.  Undersøgelsens formål er at skabe den nødvendige baggrundsviden til at 
gennemføre en del af denne udvikling. 
 
For at løfte undersøgelsen blev der nedsat en projektgruppe. Projektgruppen bestod af: 
 

 Thomas Kjær, Professionshøjskolen University College Nordjylland (spørgeskemaundersøgelse og 
fokusgruppeinterview) 

 Lars Kofod-Jensen, Professionshøjskolen Metropol (projektleder) 

 Peter Rubeck Olesen, Professionshøjskolen University College Nordjylland (projektgruppen) 

 Tove Schmidt, Professionshøjskolen University College Vest (projektgruppen) 
 
Denne rapport er skrevet af projektgruppen.  
 
Projektgruppen har fået støtte fra mange involverede i dette projekt, og vi ønsker at rette en tak til: 
 

 Bibliotekarer og biblioteksassistenter ved Professionshøjskolerne, der har deltaget i og formidlet 
forsøget til de studerende. 

 Studerende, ansatte og kursister, der har brugt tid på at svare på spørgeskemaet.  

 Bibliotekarer der deltog i fokusgruppeinterviewet, samt har udfyldt aktivitetslogs i forbindelse med 
undersøgelsen.  

  Jesper Holm fra E-bog.dk1 for deltagelse i forsøget. 
 
Undersøgelsen blev tilrettelagt i efteråret 2008. Spørgeskemaet blev besvaret i februar og marts 2009. 
Spørgeskemaundersøgelsen er blevet gennemført ved hjælp af online spørgeskemaet Relationwise Survey 
Solution. Undersøgelsens resultater er søgt fremstillet i en forholdsvis kort form. Hovedresultater, konklu-
sioner og perspektiver kan findes i fremstillingens sidste del. Statistik fra spørgeskema, forbrugsdata fra E-
bib.dk, aktivitetslogs samt referat af fokusgruppeinterview kan findes i rapportens bilag. 
 
E-bøger er et vigtigt emne, der aktualiseres af den meget stærke stigning i benyttelsen af digitale ressour-
cer samt af de studerendes studieadfærd, der i stor udstrækning retter sig mod benyttelsen af en kombina-
tion af både biblioteker og digitale ressourcer. Undersøgelsen kan anvendes til at foretage vurderinger af 
behovet for et øget samarbejde mellem de forskellige interessenter ift. e-bøger.  
I dette regi er undersøgelsesdesignet, spørgeskemaer og analysemodeller blevet diskuteret.  

                                                           

1
 E-bib.dk er en afdeling af E-bog.dk, E.bib.dk står for udlånsdelen af e-bøger til biblioteker 
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Indledning og læsevejledning 

 
Afrapporteringen falder i fire dele plus bilag. 
 
Den første del indeholder en indledning til rapporten, samt anbefalinger ift. hvordan rapporten kan læses. 
 
Den anden del indeholder en kortfattet gennemgang af baggrunden for, samt forventninger til forsøget. 
Denne del af fremstillingen har til formål at præsentere en begrebslig og analytiske ramme for den empiri-
ske analyse. Der er på ingen måde tale om, at denne gennemgang søger at være fuldstændig. 
 
Den tredje del indeholder en konklusion, diskussion og perspektivering af de indsamlede data, samt for-
tolkninger  
 
Den fjerde del indeholder metode, samt en præsentation og delvis fortolkning af de forskellige indsamlede 
data. I forlængelse af disse følger en sammenligning af de forskellige data, der tilsammen vise nogle af de 
tendenser, undersøgelsen har afdækket. Denne analyse er overvejende beskrivende og intentionen er at 
tegne et signalement af de tre Professionshøjskoler og forskellighederne imellem dem.  
Ingen at de indsamlede data og sammenhænge er testet for, om de er statistisk signifikante, og denne rap-
ports konklusioner er kun tendenser. Datamaterialet giver ikke mulighed for at foretage direkte sammen-
ligninger mellem de forskellige datakilder på grund af de forskellige udformninger, kilderne har. Sammen-
ligninger vil derfor blive foretaget som forholdsvis brede tendensanalyser, med fokus på forskelle og lighe-
der. 
Et af de større problemer med en undersøgelse af denne art er forholdet mellem det generelle og det spe-
cifikke. Det er især et fremstillingsproblem. Mange af de generelle tendenser og sammenhænge, der identi-
ficeres i analyserne vil tendere til at falde meget forskelligt ud, når der efterfølgende analyseres i forhold til 
mere afgrænsede grupper. Der er således hele tiden tale om en balancegang mellem fremstilling af gene-
relle tendenser og antydninger af forskelle bundet i fænomener som værdier, holdninger og lignende. Alle 
disse forskelle og ligheder kan ikke komme frem i en fremstilling af denne art.  
 
Rapporten bygger på fire datakilder.  

1. Data udtrukket af E-bib.dk over forbrug, titler etc  
2. Data fra fokusinterview med tre bibliotekarer fra de involverede Professionshøjskoler  
3. Data fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt studerende, ansatte, kursister, bibliotekarer 

ved de tre professionshøjskoler   
4. Data fra aktivitetslog, som de deltagende biblioteker har udarbejdet i forsøgsperioden. 

 
Hvis kun en del af rapporten skal læses, vil vi foreslå, at projektbaggrund, samt konklusionen læses.  
 
I teksten er indsat sidehenvisninger, som fungerer som hyperlinks. Klik på sidenummerhenvisningen for at 
komme til den pågældende side. 
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Baggrund og projektforløb 

 
Baggrunden for nærværende rapport er en ansøgning om tilskud til et evalueringsprojekt, hvor tre Profes-
sionshøjskoler ønskede at evaluere et forsøg med digitaliseret dansk materiale, der på sigt kan sikre, at 
studerende og undervisere ved undervisningsinstitutioner kan få adgang til digitaliseret dansk materiale, på 
fornuftige vilkår og til en fornuftig økonomi. 
 
Projektansøgningen (Bilag 5 – side 145) blev afsendt i juni 2008 til det DEFF2 med et budget på Dkr. 
168.4003. Der blev ansøgt om Dkr. 51.200, ud af de i alt Dkr. 168.400. Økonomisk og juridisk ansvarlig for 
forsøget blev Lars Kofod-Jensen fra Professionshøjskolen Metropol4 (PHM). Øvrige deltagere i projektet var 
Peter Rubeck Olesen fra Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) og Tove Schmidt fra 
Professionshøjskolen University College Vest (UCV). Thomas Kjær, fra UCN blev tilknyttet forsøget. 
 
Mellem E-bib.dk og de tre Professionshøjskoler blev der etableret en forsøgsaftale om udlån af e-bøger i 
perioden 1. september 2008 til 28. februar 2009 med et fikseret budget. Forsøget skulle løbe i to faser, hvor 
første fase skulle give de studerende etc. ubegrænset antal lån for den enkelte bruger. Den anden fase skul-
le stadig give muligheden for ubegrænset antal lån for den enkelte bruger men på udvalgte materialer,  
Med et faseopdelt forsøg ville det være muligt at se på brugeradfærden og at sammenholde denne med 
økonomien under de to forskellige løsningsmodeller.  
I november 2008 afholdt projektgruppen et møde hvor opstarten på forsøget blev evalueret. Der havde på 
de enkelte Professionshøjskoler været problemer med at få indlagt E-bib.dk posterne i de lokale biblioteks-
systemer, hvilket havde forsinket igangsættelsen af forsøget. Forbruget i september og oktober var ikke 
overvældende, og på den baggrund blev det dels besluttet at forlænge forsøget til den 30. april 2009, dels 
at aflyse fase 2 i forsøget, da man var bekymret ift. om man fik nok data til at kunne lave en fornuftig analy-
se af fase 1 i forsøget. 
 
Pga. det lave forbrug, ændrede E-bib.dk, pr. 1. november karensperioden fra 38 dage til 8 dage, hvilket 
betød at når lånet udløb, kunne man straks genlåne bogen. 
 
E-bib.dk skulle via deres statistikmodul levere data over forbruget i forsøgsperioden og udover disse data 
besluttede arbejdsgruppen at supplere disse data med egen spørgeskemaundersøgelse, der skulle sendes 
ud til alle ansatte og studerende. Derudover besluttede arbejdsgruppen også at lave et fokusgruppeinter-
view med en bibliotekar fra hver Professionshøjskole. 
 
Den 5. februar 2009, afholdte arbejdsgruppen fokusinterviewet på Ingeniørhøjskolen i Århus, som dels blev 
optaget på diktafon, og nedskrevet på papir. Et resume af interviewet kan findes i Bilag 3 (side 106). Ar-
bejdsgruppen har efter forsøgets afslutning, bedt de tre interviewede bibliotekarer om at komme med et 

                                                           

2
 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 

3
 Med en egenfinansiering på Dkr. 117.000 

4
 Før januar 2009 ”Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden” 
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afsluttende statement ift. forsøget. Disse kan findes i Bilag 3A (side 112), Bilag 3B (side 114) og 3C (side 
116), i uredigeret form. 
 
Fra den 23. februar til den 31. marts lagde arbejdsgruppen et spørgeskema ud på internettet, som blev 
besvaret af ca. 250 personer. Spørgsmålene, samt resultatet af spørgeskemaet kan ses i Bilag 2 (side 83). 
 
Primo marts udkom en kort artikel med Faglig Forums nyhedsbrev, med forsøgets foreløbige erfaringer, kan 
findes i Bilag 6 (side 149). 
 
Forsøget blev afsluttet den 30. april og denne rapport er skrevet efterfølgende.  
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Målsætning 
 
Formålet med projektet er at evaluere brugen af E-bog.dk i projektperioden, samt at få afklaret, om den 
måde E-bib.dk konceptet er skruet sammen på er brugbar løsning for bl.a. Professionshøjskolerne. Målet er 
at få etableret en brugbar model med henblik på integration af digitaliseret dansk materiale på biblioteker-
ne under Undervisningsministeriet, der matcher disses behov ift. økonomi, brugervenlighed m.m. og mål-
gruppen er i første omgang DEFF-programgruppen ”Nye Institutioners”5 primære interessent-grupper, dvs. 
Professionshøjskolerne, Handelsskolerne, Tekniske skoler, ungdomsuddannelser og herunder bibliotekarer, 
studerende, ledere og underviserer. 
 
Succeskriterier  
At få afklaret, om det er muligt at få en eksemplarisk model dels for integration af elektroniske bøger i et 
bibliotekssystem, dels for begrænsning ift. brug og økonomi, med udgangspunkt i E-bib.dk. 
 
Resultat og formidling  
Vægten i projektet ligger i analyserne af de empiriske data, dels leveret af E-bib.dk, dels indsamlet fra de 
deltagende Professionshøjskoler. 
Dette projektets resultater sammenfattes nærværende projektrapport, der gøres tilgængelig via DEFF’s 
hjemmeside  
 
Forsøgets formål:  
Formålet med forsøget er: 
 

 Dels at afrapportere i henhold til ansøgning bevilget af DEFF, og dermed at formidle erfaringer med 
anvendelsen af E-bib.dk ved de tre involverede professionshøjskoler til kollegaer ved andre uddan-
nelsesbiblioteker 

 

 Dels at kunne rådgive uddannelsesbiblioteker inden en evt. aftaleindgåelse med E-bib.dk ved at op-
gøre de økonomiske vilkår ved anvendelse af E-bib.dk og tilbyde en model for sammenligning af 
udgifter til indkøb og håndtering af såvel e-bøger 

 

 Dels ved at logge aktiviteter6 ved de enkelte biblioteker, for at kunne se sammenhænge og forskel-
le, sammenholdt med det statistiske materiale fra dels E-bib.dk, dels egen spørgeskemaundersøgel-
se, for at kunne se evt. aktivitetsændringer.  

 

 Dels at samle introduktionsmateriale for spredning af ”best practice” til inspiration for andre. 
 

 Dels at kunne rådgive E-bib.dk om mulige problemfelter i funktionalitet og begrænsninger ved E-
bib.dk konceptet.  

 

                                                           

5
 Programgruppen “Nye Institutioner”’ hjemmeside: https://infoshare.dtv.dk/twiki/bin/view/NyeInstitutioner/WebHome 

6
 udmeldinger på intranet/bibliotekets hjemmeside, indlæg på personalemøder/fællesmøder, nyhedsbreve etc. 
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Konklusion 

Sammenfatning: 
Det er projektgruppens vurdering, at lån af e-bøger er kommet for at blive. Alle tre deltagende Professions-
højskoler har valgt at fortsætte aftalen efter projektperiodens udløb idet det vurderes, at e-bøger er et 
godt supplement til andre materialetyper men også, at de ikke udgør lånernes foretrukne. 
Den økonomiske model for lån af e-bøger bør være mere fleksibel, og det relativt beskedne udlån, som har 
fundet sted i projektperioden, bør levne mulighed for, at såvel biblioteker som E-bib.dk overvejer yderligere 
forretningsmodeller og at E-bib.dk fjerner flere af de restriktioner, som forhindrer en reel udnyttelse af det 
digitale bogmedie. 
Der har været en række tekniske forhindringer -særligt i projektets begyndelse- som dels forsinkede projek-
tet, dels forhindrede, at lånerne kunne downloade lånte bøger. De fleste forhindringer er nu ryddet af ve-
jen, men det ændrer dog ikke ved det faktum, at mulighederne ved det digitale medie ikke udnyttes i noget 
videre omfang. E-bøgerne er digitale udgaver af de trykte bøger, og her er et potentiale for fremtidig udvik-
ling. 
Disse forhold til trods er det projektgruppens opfattelse, at e-bøger bliver ét af fremtidens medier, og at 
den teknologiske udvikling vil gøre e-bøger mere attraktive på længere sigt. Projektgruppen anbefaler der-
for uddannelsesbiblioteker at medtænke et abonnement på e-bøger på linje med køb af andre materialer 
og abonnementer. 
 

Præmisser for lån 
Igennem projektforløbet rettede E-bib.dk en række vilkår for lån, som ellers gav anledning til kritik: Karens-
tiden blev forkortet fra 38 til 8 dage, så det er muligt at genlåne en bog efter lånetidens ophør, antallet af 
tilgængelige titler forblev uindskrænket og biblioteket skal ikke forlods betale for de titler, som ønskes syn-
lige i bibliotekssystemet. 
Med ændringen af disse præmisser, imødekom E-bib.dk en række af de punkter, der kritiseres af de biblio-
tekarer, som interviewes om E-bib.dk og e-bøger (Bilag 3 – tema 4 side 110). 
 

Tekniske forhold 
E-bib.dk har valgt at udgive e-bøger i PDF-formatet, vel og mærke PDF-filer som kun kan læses med Adobe 
Digital Editions. Hentes e-bøger inden programmet er installeret på den computer, hvor den skal læses, kan 
e-bogen ikke registreres af programmet og derfor ikke læses. En systemrettelse har imidlertid løst dette 
problem, så det er muligt at genhente en lånt e-bog indenfor lånetiden. 
E-bøger lægges som fysiske filer på den computer, man downloader dem til. Det er derfor vigtigt at fortælle 
lånerne, at man ikke skal låne e-bøger på bibliotekets- eller uddannelsesinstitutionens computere, da man 
ikke kan være sikker på at kunne komme til den samme computer på et senere tidspunkt i lånetiden. Skri-
ves der noter til en lånt e-bog mistes disse, når lånetiden er udløbet. Noterne kan ikke genhentes ved gen-
lån af den samme bog. Det heller ikke muligt at udskrive, samt at kopiere/indsætte fra teksten. 
 
Projektgruppen anbefaler E-bib.dk at muliggøre læsning af lånte e-bøger online, således af et lån ikke er 
bundet til en given computer, men at den lånte titel kan læses overalt på Internettet. Samtidig må låneren 
ikke fortabe muligheden af kunne downloade sit lån, så der også kan læses off-line i lånetiden. 
Endvidere anbefales det at åbne for kopier/sæt-ind funktionaliteten, så lånerne kan anvende denne funkti-
on til korrekt citering fra kilder. 
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Med valget af PDF-formatet og med Adobe Digital Editions som læseværktøj underlægger E-bib.dk, lånerne 
de begrænsninger, som ligger i systemvalget. E-bib.dk bør genoverveje valget af teknisk platform, da en 
række af problemerne med E-bib.dk netop bunder i filformatet og i læseværktøjet.  
 

E-bøger som medium 
E-bøger er digitale udgaver af de samme bøger, som udgives i trykt format. Der er sædvanligvis ikke foreta-
get nogen yderligere bearbejdning af e-bøger. Forlag som udgiver e-bøger har med andre ord fravalgt at 
udnytte de muligheder, det digitale medie giver, og derfor oplever lånerne, at de har et ringere produkt i en 
e-bog, end de har med en trykt bog. Skal e-bøger opleves som værdifulde, skal de tilføres funktionalitet, 
som er enestående for de digitale medier: Illustrationer som kan være levende billeder/lyd, såvel interne 
som eksterne hyperlinks i bogen, logik og opsætning af bogen, som er tilpasset skærmlæsning 
 

Økonomiske præmisser 
I projektets begyndelse var det tanken, at et bibliotek som ønskede at udlåne e-bøger forlods betalte kr. 20 
pr. titel, et beløb som så blev modregnet, når der skete udlån af den pågældende titel. I erkendelse af, at de 
biblioteker, som havde det største titeludbud også havde det største udlån, ændrede E-bib.dk forretnings-
princip, så der ikke længere skal betales for synlige titler, alene for de konkrete udlån. De forretningsmæs-
sige principper er med andre ord ikke statiske, og der bør også ske ændringer på andre områder. 
For et bibliotek er det væsentligt at kunne budgetstyre. Samtidig er det væsentligt at kunne tilbyde sine 
lånere de ydelser, man har tegnet sig for. I projektperioden havde de tre Professionshøjskoler ingen pro-
blemer med at holde sig indenfor det fastsatte budget, da lånet af e-bøger var det halve af, hvad der var 
afsat midler til. (Bilag 1 - side 15). 
På et tidspunkt kan et bibliotek imidlertid komme i den situation, at låneradgangen til e-bøger skal kvote-
sættes, da der kan komme et større træk på e-bøgerne end budgettet kan bære. Sker det, fortabes et me-
get væsentligt element i e-bogsprincippet, nemlig at e-bøger altid er tilgængelige. 
Problemet kan ikke løses fuldt ud, men projektgruppen foreslår, at et bibliotek kan købe adgang til frit 
download af visse efterspurgte titler, det vil (særligt på uddannelsesinstitutioner) være hensigtsmæssigt 
altid at kunne give sine lånere adgang til. En anden mulighed kan være adgang til frit download af en e-bog, 
biblioteket har købt et givet antal fysiske eksemplarer af. 
  

Lånerne og biblioteket 
Fra alle parter i projektet har det været væsentligt at undersøge lånernes brug af e-bøger, såfremt der ikke 
eksisterer begrænsninger. Samtidig forpligtede bibliotekerne sig til at orientere om og introducere bruger-
ne til e-bogssystemet, så flest mulige vil afprøve det. 
Der er imidlertid ikke blevet udlånt nær så mange e-bøger, som projektgruppen havde forventet. Dette kan 
give anledning til overvejelser om den information, som gives til lånerne er den rette og om den gives på de 
rette tidspunkter. 
På Professionshøjskolen Metropol steg udlånet af e-bøger eksplosivt i de dage i maj 20097, hvor der blev 
afholdt skriftlig danskeksamen. De studerende har ret til at medbringe alle materialer til eksamen, men de 
må ikke anvende Internettet. Én studerende sendte inden eksamensdagen en mail rundt til sine medstude-
rende med en opfordring til at downloade relevante e-bøger, så de er til rådighed under eksamen på egen 
computer. Opfordringen blev fulgt af mange studerende. Én studerendes opfordring til at anvende syste-
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met havde altså langt større effekt end bibliotekets introduktion og information, da den kom på det rette 
tidspunkt og løste et helt konkret behov. 
 
De studerende er meget opmærksomme på fordelen ved lån af e-bøger (aldrig udlånt, tilgængelig hele 
døgnet alle ugens dage), (Bilag 2 spørgsmål 27 side 99), men de foretrækker at låne den fysiske bogudgivel-
se, når det er muligt. 55,56 % angiver, at det er meget tænkeligt, at de vil låne de trykte bog efter låneti-
dens udløb. Samtidig viser spørgeskemaundersøgelsen, at E-bib.dk ikke er nogen væsentlig salgskanal for 
salg eller leje af bøger i E-bog.dk, idet 72,58 % angiver, at det er meget utænkeligt, at de vil leje bogen gen-
nem E-bog.dk og 85,71 % angiver, at det er meget utænkeligt, at de vil købe bogen E-bog.dk. 47,62 % finder 
det dog tænkeligt, at de vil købe den trykte bog. (Bilag 2 spørgsmål 29 side 101)8. 
 
De interviewede bibliotekarer tilkendegiver en vis skepsis overfor lån af bøger via E-bib.dk. Det er deres 
oplevelse, at e-bøger lånes, når den fysiske bog er udlånt. Samtidig viser statistikken, at de studerende an-
vender E-bib.dk til at låne studierelevante titler, ikke skønlitteratur eller andre fagbøger. (Bilag 3, tema 3 
side 109). 
 

Regionale forskelle 
E-bib.dk konceptet roses af bl.a. af fjernstuderende, da det muliggør, at de studerende kan låne fagspecifik-
ke bøger uden at skulle opsøge deres uddannelsesbibliotek (Bilag 2 spørgsmål3 side 104). 
Det er da også tydeligt, at der er forholdsmæssigt større udlån på Professionshøjskolerne udenfor hoved-
stadsområdet. For studerende på Professionshøjskolen Metropol er der ofte kort afstand til et bibliotek, 
som kan udlåne den eftersøgte bog i fysisk form, og udlånstallene for Professionshøjskolen Metropol kan 
tyde på, at de studerende foretrækker at opsøge biblioteker for lån af fysiske bøger frem for at låne e-
bøgerne, (Bilag 1 side 18).  
 
E-bib.dk er et bud på én måde at distribuere elektroniske informationer. På visse uddannelsesretninger er 
den omtrent enerådende, hvis man skal bruge dansksproget litteratur. 
Alene af den grund er E-bib.dk et produkt og en mulighed som må vurderes og evalueres. Det er imidlertid 
problematisk at E-bib.dk tilbyder så beskyttede produkter, at de i praksis kan være vanskelige at anvende 
og at de digitale muligheder kun i ringe omfang udnyttes.  
At dømme ud fra e-bogssystemets nuværende udbredelse på de involverede professionshøjskoler er E-
bib.dk derfor ikke en afløsning for udlån af den trykte bog - men en nødløsning. 
 
 
 

                                                           

8
 Karenstiden for boglån blev sænket fra 38 dage til 8 dage i november 2008. Dette forhold var dog ikke klart for hverken projektgruppen eller 

respondenterne, da de blev spurgt til, hvad de vil gøre, når lånetiden af den elektroniske bog er udløbet. Spørgsmålet behandles dog i konklusionen, 

da det kan bruges til at illustrere lånernes holdning til e-bøger contra trykte bøger. 
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Metode - Beskrivelse af observationer og data - 

statistik 
 
For at undersøge hvordan studerende, undervisere ved undervisningsinstitutioner, kan få adgang til digita-
liseret dansk materiale på fornuftige vilkår og økonomi, har vi fire datakilder og metoder til at besvarer 
dette spørgsmål med hver deres styrker og svagheder. Alle evalueringer er foretaget identisk på de tre in-
stitutioner. 
I denne rapport vedlægges hele datagrundlaget i rå form, så den enkelte kan arbejde videre med dette. 
Materialet udgøres af data fra studerende , ansatte og bibliotekarer, som ønskede at deltage fra de tre 
involverede professionshøjskoler. Samme spørgsmål kan have udløst andre svar på andre tilsvarende ud-
dannelsesinstitutioner andre steder i landet, og resultaterne må derfor læses som vores forsøg på at lave 
en eksemplarisk, men ikke nødvendigvis fuldstændig dækkende, undersøgelse af anvendelse af e-bib.dk.  
Vi har selektivt foretaget analyser af materiale fra datagrundlaget, som vi mener er væsentlige for at kunne 
konkludere på projektets hovedformål, men der kan udmærket graves dybere i datagrundlaget og foreta-
ges yderligere konklusioner. 
 
En del af undersøgelsen bygger på forbrugsdata fra E-bib.dk. De data har forfatterne ikke været med til at 
indsamle, de leveres af E-bib.dk’s statistikmodul. Projektgruppen vælger at tro de forbrugsdata, der leveres 
af E-bib.dk’s statistikmodul, er indsamlet korrekt. I analysen af de indsamlede data9 er der i nogle af rappor-
terne afvigelser i data der efter projektgruppens mening burde være ens, når man sammenligner rappor-
terne på tværs. Vi vil henvise til E-bib.dk for en forklaring. 
  
For at supplerer forbrugsdata fra E-bib.dk, har projektgruppen valg at foretage et fokusgruppeinterview 
med tre bibliotekarer ved Professionshøjskolerne. Fokusgruppeinterview blev afholdt den 5. februar på 
Ingeniørhøjskolen i Århus, med deltagelse af en bibliotekar fra henholdsvis Professionshøjskole Metropol, 
Professionshøjskole University College Nordjylland og Professionshøjskole University College Vest, samt 
arbejdsgruppen. Thomas Kjær havde moderatorrollen, og Lars Kofod-Jensen, Peter Rubeck Olesen og Tove 
Schmidt deltog i interviewet som referenter. Fokusgruppeinterviewet findes i Bilag 3 (side 106), som baser 
sig på referenternes noter. Projektgruppen har valgt ikke at foretaget en transskribering af interviewet, dog 
er interviewet blevet optaget på diktafon, som er blevet brugt til afklaring, hvis referaterne ikke har været 
fyldestgørende. Projektgruppen har valgt at præsenterer fokusgruppeinterviewet i en sammenskrevet 
form, for at gøre interviewet mere læsevenlig. Arbejdsgruppen har forsøgt at bibeholde sætninger og ven-
dinger fra de interviewede i sammenskrivningen for ikke at miste holdninger fra de interviewede. Dette får 
visse steder sammenskrivningen til at fremstå lidt abrupt, men dette er bevidst. Enkelte steder har projekt-
gruppen tilføjet oplysninger for at gøre fremstillingen læsbar. Holdninger, udsagn fremkommer i den ræk-
kefølge, de er fremsat i ift. temaerne.  
Arbejdsgruppen er klar over, at en sammenskrivning af et interview frem for en transskribering, altid vil 
give mulighed for værditab af interviewet, men vi har vurderet, at fordelene er større end ulemperne. For 

                                                           

9
 Se Bilag 1 
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at imødegå evt. kritik har moderatoren efter forsøgets afslutning bedt de tre deltagende bibliotekarer om 
at skrive et ”statement” ift. forsøget og interviewet. Disse er tilføjet som Bilag 3A (side 112), Bilag 3B, (side 
114 og 3C (side 116), uredigeret10 og anonymiseret. 
 
For at supplerer forbrugsdata fra E-bib.dk og fokusgruppeinterviewet, har forfatterne valgt at foretage en 
spørgeskemaundersøgelse. Projektgruppen har udarbejdet spørgeskemaet, og de består samlet set af 34 
spørgsmål. Ved besvarelse af spørgeskemaet besvarer man ikke alle spørgsmål. Spørgeskemaet tager højde 
for de svar, der giver undervejs. Spørgeskema er lavet i E-survey11og lagt på internettet den 23. februar og 
lukket den 30. marts. Det har været frivilligt besvare spørgeskemaet. 
Spørgeskemaet er opbygget således, at hvis respondenten ikke gennemgår hele spørgeskemaet (ikke afslut-
ter skemaet), så bliver dataene alligevel gemt. 251 har påbegyndt skemaet og 147 har afsluttet spørgeske-
maet. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen er præsenteret i Bilag 2 (side 83). I bilaget er enkelte 
spørgsmål også krydstabuleret med hinanden, hvor projektgruppen synes det kunne være relevant. Ikke 
alle sammenhænge mellem spørgsmålene er undersøgt. 
 
For at supplerer forbrugsdata fra E-bib.dk, fokusgruppeinterviewet, samt spørgeskemaundersøgelsen, har 
projektgruppen valgt at logge aktiviteter ved de tre Professionshøjskoler. Alle biblioteker ved Professions-
højskolerne har logget aktiviteter som er foretaget i forhold til E-bib.dk med angivelse med dato. Aktiviteter 
kan være møder, udmeldinger, nyhedsbreve på institutionen. Loggen er sendt månedsvis til projektgrup-
pen, sammen med materiale, der er anvendt til udmeldinger. Ativitetsloggene er præsenteret i Bilag 4 (side 
117), hvor de er sammenfattet og præsenteret, da der er modtaget flere aktivitetslog’s fra samme Professi-
onshøjskole12. Bilaget er ikke kommenteret men skal dels bruges som en dokumentation ift. hvad har man 
gjort for at implementere Ebib.dk i forsøgsperioden, dels ift. sammenligningen mellem de forskellige data-
kilder, hvor aktivitetsloggene kan være med til at give svar på forskelle eller ligheder i de øvrige datakilder. 
Bilaget er anonymiseret ift. personer ved Professionshøjskolerne og personer ved øvrige institutioner. 
 

                                                           

10
 Forfatterne har redigeret enkelte stavefejl, mellemrumsfejl etc., men ikke redigeret ift. holdninger. 

11 Relationswise Suevey Solution 

12
 Da flere afdelinger har deltaget i forsøget 
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Bilag 1: Professionshøjskolerne samlet set, ba-

seret på data fra Ebib.dk 
 
Statistikmodulet fra E-bib.dk levere seks tabeller, der alle er en form for brugsstatistik. De seks tabeller er: 
 

1. Institution Lending Balance Report 
2. Lending Sales Report 
3. Loan Rejection Report 
4. Login Details Report  
5. Number of Successful Title Requests by Month and Title 
6. Number of Turnaways Title Requests by Month and Title 

 
Fire tabeller hører under kategorien ”Institution Reports” og det drejer sig om: 

 Institution Lending Balance Report 

 Lending Sales Report 

 Loan Rejection Report 

 Login Details Report 
 
To tabeller hører under kategorien ”Counter Reports” og det drejer sig om: 

 Number of Successful Title Request by Month and Title 

 Number of Turnaways Title Request by Month and Title 
 
Institution Lending Balance Report: 
Raporten giver en oversigt over det samlede økonomiske forbrug af lån, fordelt på måneder og år. 
 
Lending Sales Report: 
Rapporten giver en oversigt over hvilke titler (med isbn og forlag) der er lånt, samt datoen for lånet og pri-
sen for lånet. 
 
Loan Rejection Report: 
Rapporten giver en oversigt over hvilke lån der er blevet forsøgt genlånt på titel (med ISBN), samt dato og 
fejltype. 
 
Login Details Report: 
Rapporten giver en oversigt over alle forsøg på login i Ebib.dk, både de login der var en succes og dem der 
failed, fordelt på dato. 
 
Number of Successful Title Requests by Month and Title: 
Rapporten giver en oversigt over succesfulde lån fordelt på titel, forlag, isbn og måned og år. 
 
Number of Turnaways Title Requests by Month and Title: 
Rapporten giver en oversigt over afviste lån fordelt på titel, forlag, isbn og måned og år. 
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Alle tal er trukket i perioden 1. september 2008 til og med 30. april 2009. I det følgende vi først fokusere på 
en sammenligning af Professionshøjskolernes tal. Professionshøjskolen Metropol betegnes PHM, Professi-
onshøjskolen University College Nordjylland betegnes UCN og Professionshøjskolen University College Vest 
betegnes UCV. 

Institution Lending Balance Report 
 
Institution Lending Balance Report giver en oversigt over det samlede økonomiske forbrug af lån, fordelt på 
måneder og år. I nedenstående tabel har vi samlet forbrugsdata (i Dkr.) fra 2008 og 2009 i samme tabel, 
fordelt på måned og Professionshøjskole. 
 

 SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT 

PHM 154,7 244,92 246,4 694,81 562,42 338,94 612,32 500,69 3355,2 

UCN 206,99 692,18 1607,22 992,78 849,44 2011,14 2187,1 2632,22 11179,07 

UCV 157,7 1002,28 1789,66 832,97 1115,17 924,8 1215,48 1508,39 8546,45 

I ALT 519,39 1939,38 3643,28 2520,56 2527,03 3274,88 4014,9 4641,3 23080,72 
Tabel 1.1 (Institution Lending Balance Report) 

 
PHM havde i forsøgsperioden, et samlet forbrug på Dkr. 3355,20. Det giver et gennemsnitlig forbrug pr. 
måned på Dkr. 419,4013. PHM havde sat Dkr. 13.000,00 af til forsøget, hvilke betyder at der er brugt ca. 
25,81 %14 af det budgetterede. 
 
UCN havde i forsøgsperioden, et samlet forbrug på Dkr. 11.179,07 i forsøgsperioden. Det giver et gennem-
snitlig forbrug pr. måned på ca. Dkr. 1397,3815. UCN havde sat Dkr. 22.000,00 af til forsøget, hvilke betyder 
at der er brugt ca. 50,81 %16 af det budgetterede. 
 
UCV havde i forsøgsperioden, et samlet forbrug på Dkr. 8546,45 i forsøgsperioden. Det giver et gennem-
snitlig forbrug pr. måned på ca. Dkr. 1068,3117. UCV havde sat Dkr. 15.000,00 af til forsøget, hvilke betyder 
at der er brugt ca. 56,98 %18 af det budgetterede. 
 
Professionshøjskolerne havde et samlet forbrug på Dkr. 23080,72 i forsøgsperioden. Det giver et gennem-
snitligt forbrug pr måned på Dkr. 2885,0919. Professionshøjskolerne havde sat Dkr. 50.000,00 af til forsøget, 
hvilke betyder at der er brugt ca. 46,16 %20 af det budgetterede. 
 

                                                           

13 (3355,20/8)= 419,40 

14 (100/13000)*3355,2=25,809230769230769230769230769231 

15 (11179,07/8)= 1397,38375 

16 (100/22000)*11179,07= 50,813954545454545454545454545455 

17 (8546,45/8)= 1068,30625 

18 (100/15000)*8546,45= 56,976333333333333333333333333333 

19 (23080,72/8)= 2885,09 

20 (100/50000)*23080,72= 46,16144 
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Samlet set tegner PHM sig for ca. 14,54 %21 af det samlede forbrug, men havde budgetteret med 26 %22 af 
forbruget. 
 
Samlet set tegner UCN sig for ca. 48,43 %23 af det samlede forbrug, men havde budgetteret med 44 %24 af 
forbruget. 
 
Samlet set tegner UCV sig for ca. 37,03 %25 af det samlede forbrug, men havde budgetteret med 30 %26 af 
forbruget. 
 

 
Graf 1.1 (Professionshøjskolernes Lending Balance Report) 

 
Hvis man ser på grafen ”Professionshøjskolernes Lending Balance Report” kan man se forbruge over de otte 
måneder samlet set er stigende, og at april er den måned hvor det største forbrug var, efterfulgt af marts.  
 

                                                           

21 (100/23080,72)*3355,20=14,536808210489100859938511450249 

22 (100/50000)*13000=26 

23 (100/23080,72)*11179,07=48,434667549365877667594425130585 

24 (100/50000)*22000=44 

25 (100/23080,72)*8546,45=37,028524240145021472467063419165 

26 (100/50000)*15000=30 
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Hvis vi ser på prisen ift teori-STÅ27, kan vi se at udgifterne til E-bib.dk pr. teori-STÅ, for PHM har ca. været 
Dkr. 5,01.28 For UCN har det ca. været Dkr. 6,0129 og for UCV ca. Dkr. 9,05.30 For Professionshøjskolerne har 
den gennemsnitlige udgift pr. teori-STÅ ca. været Dkr. 6,64.31 
 
Forbruget falder samlet set lidt i december og januar, hvilket måske kan forklares med at det er læseferie / 
eksamensperiode. 
 

Lending Sales Report 
 

Lending Sales Report - Lån 
 
Lending Sales Report giver en oversigt over hvilke titler (med isbn og forlag) der er lånt, samt datoen for 
lånet og prisen for lånet. I nedenstående tabel har vi samlet data (i Dkr.) fra 2008 og 2009 i samme tabel, 
fordelt på måned, uddelt på Lån (antal lån i perioden) og Professionshøjskole.  
 
LÅN SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT GENNEMSNIT 

PHM 9 14 14 34 28 17 29 28 173 21,625 

UCN 12 39 87 55 47 102 101 122 565 70,625 

UCV 7 56 83 37 49 50 57 72 411 51,375 

I ALT 28 109 184 126 124 169 187 222 1149 143,625 
Tabel 1.2 (Lending Sales Report – Lån) 

 
I forsøgsperioden har PHM I alt haft 173 lån, hvilket giver et gennemsnit på ca. 22 lån pr. måned, eller ca. 1 
lån32 pr. dag.  
 
I forsøgsperioden har UCN I alt haft 565 lån, hvilket giver et gennemsnit på ca. 71 lån pr. måned, eller ca. 2 
lån33 pr. dag. 
 
I forsøgsperioden har UCV I alt haft 411 lån, hvilket giver et gennemsnit på ca. 51 lån pr. måned, eller ca. 2 
lån34 pr. dag. 
 

                                                           

27
 Teori-STÅ for PHM er 670, teori-STÅ for UCN er 1860 og teori-STÅ for UCV er 944 

28
 3355,20/670= 5,0077611940298507462686567164179 

29
 11179,07/1860= 6,010252688172043010752688172043 

30
 8546,45/944= 9,0534427966101694915254237288136 

31
 23080,72/(670+1860+944)= 6,6438457109959700633275762809442 

32 (173/242)= 0,71487603305785123966942148760331 

33 (565/242)= 2,3347107438016528925619834710744 

34 (411/242)= 1,6983471074380165289256198347107 
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Samlet set har Professionshøjskolerne i alt haft 1149 lån, hvilket giver et gennemsnit på ca. 144 lån pr. må-
ned, eller ca. 2 lån35 pr. dag, pr. Professionshøjskole. 
 

 
Graf 1.2 (Professionshøjskolernes Lending Sales Report – Lån) 

 
Hvis man ser på grafen ”Professionshøjskolernes Lending Sales Report - Lån”, så viser den antal lån over 
måneder, fordelt på de enkelte Professionshøjskoler, samt i alt. Over perioden er udlånet stigende, har et 
fald omkring december og januar. 
Hvis vi ser på lån ift teori-STÅ, kan vi se at lån pr. teori-STÅ, for PHM har ca. været 0,26 pr teori-STÅ.36 For 
UCN har det ca. været 0,30 pr teori-STÅ37 og for UCV har det ca. været 0,44.38 For Professionshøjskolerne 
har det gennemsnitlige lån pr. teori-STÅ ca. været 0,33.39 
 

                                                           

35 (1149/242*3)= 1,5826446280991735537190082644628 

36
 173/670= 0,25820895522388059701492537313433 

37
 565/1860= 0,30376344086021505376344086021505 

38
 411/944= 0,43538135593220338983050847457627 

39
(173+565+411)/(670+1860+944)= 0,3307426597582037996545768566494 
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Lending Sales Report - Titler 
 
Lending Sales Report giver en oversigt over hvilke titler (med isbn og forlag) der er lånt, samt datoen for 
lånet og prisen for lånet. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, fordelt på 
måned, titler og Professionshøjskole. 
 
TITLER SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR GENNEMSNIT 

PHM 8 12 13 27 17 13 19 19 16 

UCN 11 34 57 44 42 76 59 76 49,875 

UCV 7 44 45 27 39 39 44 50 36,875 

GENNEMSNIT 8,666667 30 38,33333 32,66667 32,66667 42,66667 40,66667 48,33333 34,25 
Tabel 1.3 (Lending Sales Report – Titler) 

 
I forsøgsperioden har PHM i gennemsnit pr. måned lånt 16 forskellige titler 
 
I forsøgsperioden har UCN i gennemsnit pr. måned lånt ca. 50 forskellige titler 
 
I forsøgsperioden har UCV i gennemsnit pr. måned lånt ca. 37 forskellige titler 
 
I forsøgsperioden har Professionshøjskolerne i gennemsnit pr. måned lånt ca. 34 forskellige titler 
 

 
Graf 1.3 (Professionshøjskolernes Lending Sales Report –Titler) 

 
Hvis man ser på grafen ”Professionshøjskolernes Lending Sales Report - Titler”, så viser dels at forbruget 
samlet set er stigende, og at UCN’s titel forbrug ligger over gennemsnittet og PHM’s titel forbrug ligger 
under gennemsnittet. UCV følger (så vidt) gennemsnittet.Lending Sales Report - Forlag 
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Lending Sales Report giver en oversigt over hvilke titler (med isbn og forlag) der er lånt, samt datoen for 
lånet og prisen for lånet. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, fordelt på 
måned, uddelt på forlag og (antal af forskellige forlag i perioden) og Professionshøjskole. 
 
FORLAG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR GENNEMSNIT 

PHM 6 8 9 15 7 6 10 9 8,75 

UCN 9 18 16 18 15 20 17 22 16,875 

UCV 7 16 10 11 15 14 15 13 12,625 

I ALT 7,333333 14 11,66667 14,66667 12,33333 13,33333 14 14,66667 12,75 
Tabel 1.4 (Lending Sales Report  - Forlag) 

 
I forsøgsperioden har PHM i gennemsnit pr. måned lånt bøger fra ca. 9 forskellige forlag 
 
I forsøgsperioden har UCN i gennemsnit pr. måned lånt bøger fra ca. 17 forskellige forlag 
 
I forsøgsperioden har UCV i gennemsnit pr. måned lånt bøger fra ca. 13 forskellige forlag 
 
I forsøgsperioden har Professionshøjskolerne i gennemsnit pr. måned lånt bøger fra ca. 13 forskellige for-
lag, hvilket viser at der bliver lånt bøger fra en del forskellige forlag 
 

 
Graf 1.4 (Professionshøjskolernes Lending Sales Report – Forlag) 

 

Hvis man ser på grafen ”Professionshøjskolernes Lending Sales Report - Forlag”, så viser dels at forbruget 
samlet set er stigende, og at UCN’s forlag forbrug ligger over gennemsnittet og PHM’s forlag forbrug ligger 
under gennemsnittet. UCV følger (så vidt) gennemsnittet. Lige som Grafen ”Professionshøjskolernes Len-
ding Sales Report - Titler”  
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Lending Sales Report - Pris 
 

Lending Sales Report giver en oversigt over hvilke titler (med isbn og forlag) der er lånt, samt datoen for 
lånet og prisen for lånet. I nedenstående tabel har vi samlet data (i Dkr.) fra 2008 og 2009 i samme tabel, 
fordelt på måned, Pris (den samlede pris for lån i perioden) og Professionshøjskole. 
 
PRIS SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT GENNEMS-

NIT 

PHM 154,7 244,93 246,4 694,82 562,42 338,94 612,32 500,72 3355,25 419,40625 

UCN 206,99 692,18 1607,22 992,79 849,46 1985,25 2187,14 2616,34 11137,37 1392,17125 

UCV 157,7 1002,28 1789,66 832,98 
1115,1

7 924,8 1215,48 1508,39 8546,46 1068,3075 

I ALT 519,39 1939,39 3643,28 2520,59 
2527,0

5 3248,99 4014,94 4625,45 23039,08 2879,885 

GENNEMS-
NIT 

173,1
3 

646,463
3 

1214,42
7 

840,19
7 

842,3
5 

1082,99
7 

1338,31
3 

1541,81
7 

7679,69
3 

959,96175 

Tabel 1.5 (Lending Sales Report – Pris) 

 
Tabellen modsvarer tabellen for UC Lending Balance Report. 
 

 
Graf 1.5 (Professionshøjskolernes Lending Sales Report – Pris) 

 
Forskellen på UC Lending Balance Report og UC Lending Sales Report er gennemsnittet for lån-prisen . Vi 
kan ud af grafen se at UCN og UCV ligger over gennemsnittet og PHM under gennemsnittet. Professionshøj-
skolerne har gennemsnitlig i forsøgsperioden har en samlet udgift på ca. Dkr. 7679,69 kr. Sammenholdt 
med lån (1149) giver det en styk pris pr. lån på 20,05 kr. 
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PHM har et gennemsnit på 19,39 pr lån, UCN har et gennemsnit på 19,71 pr lån og UCV har et gennemsnit 
på 20,79 pr lån 

Lending Sales Report – Min Pris 
 
Lending Sales Report giver en oversigt over hvilke titler (med isbn og forlag) der er lånt, samt datoen for 
lånet og prisen for lånet. I nedenstående tabel har vi samlet data (i Dkr.) fra 2008 og 2009 i samme tabel, 
fordelt på måned, Min Pris (den mindste pris i perioden) og Professionshøjskole. 
 

MIN PRIS SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR GENNEMSNIT 

PHM 6,3 4 6,6 4,8 9,38 15 4,8 7,5 7,2975 

UCN 3 2,5 2,5 3 3 2,5 3 7,6 3,3875 

UCV 7,4 2,5 3 9,6 3,8 7,6 3,5 3,9 5,1625 

GENNEMSNIT 5,566667 3 4,033333 5,8 5,393333 8,366667 3,766667 6,333333 5,2825 
Tabel 1.6 (Professionshøjskolernes Lending Sales Report – Min Pris) 

 

I forsøgsperioden har PHM i gennemsnit pr. måned haft en minimums pris pr. på ca. Dkr. 7,30.  
 

I forsøgsperioden har UCN i gennemsnit pr. måned haft en minimums pris pr. på ca. Dkr. 3,39. 
 

I forsøgsperioden har UCV i gennemsnit pr. måned haft en minimums pris pr. på ca. Dkr. 5,16. 
 

I forsøgsperioden har Professionshøjskolerne i gennemsnit pr. måned haft en minimums pris pr. på ca. Dkr. 
5,28. Hvis man sammenligner minimuns prisen med det samlede antal lån de enkelte Professionshøjskoler 
har haft, er der en tendens til at jo flere lån Professionshøjskole har haft, jo lavere en minimums pris. 
 

 
Graf 1.6 (Professionshøjskolernes Lending Sales Report – Min Pris) 
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Hvis man ser på grafen kan man se at UCN holder sig under gennemsnittet det meste af tiden, og er næsten 
lineær, undtagen til sidst, hvor prisen stiger. PHM har et stort udsving i februar. 

Lending Sales Report – Max Pris 
 

Lending Sales Report giver en oversigt over hvilke titler (med isbn og forlag) der er lånt, samt datoen for 
lånet og prisen for lånet. I nedenstående tabel har vi samlet data (i Dkr.) fra 2008 og 2009 i samme tabel, 
fordelt på måned, uddelt på Max Pris (den maksimale pris i perioden) og Professionshøjskole. 
 

MAX PRIS SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR GENNEMSNIT 

PHM 31,9 25,56 36,4 38 29,9 29,9 86 26,8 38,0575 

UCN 33,4 38 50 38,02 50 38 38 38,02 40,43 

UCV 50 31,9 31,9 31,9 38 36,8 33,5 36 36,25 

GENNEMSNIT 38,43333 31,82 39,43333 35,97333 39,3 34,9 52,5 33,60667 38,24583 
Tabel 1.7 (Lending Sales Report – Max Pris) 

 

I forsøgsperioden har PHM i gennemsnit pr. måned haft en maksimums pris på ca. Dkr. 38,06.  
 

I forsøgsperioden har UCN i gennemsnit pr. måned haft en maksimums pris pr. på Dkr. 40,43. 
 

I forsøgsperioden har UCV i gennemsnit pr. måned haft en maksimums pris pr. på Dkr. 36,25. 
 

I forsøgsperioden har Professionshøjskolerne i gennemsnit pr. måned haft en maksimums pris pr. på ca. 
Dkr. 38,28. Hvis man sammenligner maksimums prisen med det samlede antal lån de enkelte Professions-
højskoler har haft, er der en tendens til at jo flere lån Professionshøjskolen har haft, jo højere en maksi-
mums pris. 
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Graf 1.7 (Professionshøjskolernes Lending Sales Report – Max Pris) 

 
Hvis man ser på grafen så er det nogle jævne grafer, der holder sig mellem Dkr. 30 og Dkr. 50, med undta-
gelse af PHM’s der i marts stiger til Dkr. 86. 
 
Hvis man sammenligner tabellerne/graferne: Lending Sales Report – Max Pris, Lending Sales Report – Min 
Pris og Lending Sales Report, kan man se, at mindre udlån der har været, jo større udsving kommer der i 
minimums og maksimums prisen, og tilsvarende gør de sig gældende for jo flere udlån, jo færre udsving er 
der i minimums og maksimums prisen 
 

Lending Sales Report - Dage 
 
Lending Sales Report giver en oversigt over hvilke titler (med isbn og forlag) der er lånt, samt datoen for 
lånet og prisen for lånet. I nedenstående tabel har vi samlet data (i Dkr.) fra 2008 og 2009 i samme tabel, 
fordelt på måned, uddelt på Dage (antal dage lånene har været fordelt på i perioden) og Professionshøjsko-
le. 
 
DAGE SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT GENNEMSNIT 

PHM 7 8 10 16 12 11 15 15 94 11,75 

UCN 5 19 26 18 22 19 25 27 161 20,125 

UCV 5 21 24 15 25 20 19 19 148 18,5 

I ALT 17 48 60 49 59 50 59 61 403 50,375 

GENNEMSNIT 5,666667 16 20 16,33333 19,66667 16,66667 19,66667 20,33333 134,3333 16,79167 
Tabel 1.8 (Lending Sales Report – Dage) 
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PHM’s 173 lån fordeler sig over 94 dage hvilket giver et gennemsnit på ca. 2 lån40 pr. dag eller et gennem-
snit på ca. 12 lån pr. måned. Forsøgsperioden dækker over 242 dage og for PHM’s vedkommende er alle lån 
foretaget på 94 dage, hvilket giver et gennemsnitligt aktivitet på Ebib.dk på ca. 38,84 %41, målt på dage. 
 
UCN’s 565 lån fordeler sig over 161 dage hvilket giver et gennemsnit på ca. 4 lån42 pr. dag eller et gennem-
snit på ca. 71 lån pr. måned. Forsøgsperioden dækker over 242 dage og for UCN’s vedkommende er alle lån 
foretaget på 161 dage, hvilket giver et gennemsnitligt aktivitet på Ebib.dk på ca. 66,53 %43, målt på dage.  
 
UCV’s  411 lån fordeler sig over 148 dage hvilket giver et gennemsnit på ca. 3 lån44 pr. dag eller et gennem-
snit på ca. 51 lån pr. måned. Forsøgsperioden dækker over 242 dage og for UCV’s vedkommende er alle lån 
foretaget på 148 dage, hvilket giver et gennemsnitligt aktivitet på Ebib.dk på ca. 61,16 %45, målt på dage.  
 
Samlet set har Professionshøjskolerne i alt haft 1049 lån, der fordeler sig over 403 dage, hvilket giver et 
gennemsnit på ca. 3 lån46 pr. dag eller et gennemsnit på ca. 131 lån pr. måned. Forsøgsperioden dækker 
over 726 dage47 og for Professionshøjskolernes vedkommende er alle lån foretaget på 403 dage, hvilket 
giver et gennemsnitligt aktivitet på Ebib.dk på ca. 55,51 %.48 
 

                                                           

40 (173/94)= 1,8404255319148936170212765957447 

41 (100/242)*94= 38,842975206611570247933884297521 

42 (565/161)= 3,5093167701863354037267080745342 

43 (100/242)*161= 66,528925619834710743801652892562 

44 (411/148)= 2,777027027027027027027027027027 

45 (100/242)*148= 61,157024793388429752066115702479 

46 (1049/403)= 2,6029776674937965260545905707196 

47 (3*242)=726 

48 (100/3*242)*403= 55,509641873278236914600550964187 
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Graf 1.8 (Professionshøjskolernes Lending Sales Report – Dage) 

 
Hvis man går ind og kigger på de enkelte måneder kan man f.eks. se at april for UCN’s vedkommende er der 
sket lån på 27 dage ud af månedens 30 dage, hvilket betyder at e-bøger også lånes i weekenderne.  
 

Loan Rejection Report 
 

Loan Rejection Report - Rejection 
 
Loan Rejection Report giver en oversigt over hvilke lån der er blevet forsøgt genlånt på titel (med ISBN), 
samt dato og fejltype. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, fordelt på 
måned, uddelt på Rejection (antal afvisninger af forsøg på genlån) og Professionshøjskole. 
 
REJECTION SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT GENNEMSNIT 

PHM 0 10 11 27 11 9 7 1 76 9,5 

UCN 5 17 50 37 23 40 73 20 265 33,125 

UCV 7 51 50 23 37 32 38 38 276 34,5 

I ALT 12 78 111 87 71 81 118 59 617 77,125 

GENNEMSNIT 4 26 37 29 23,66667 27 39,33333 19,66667 205,6667 25,70833 
Tabel 1.9 (Loan Rejection Report – Rejection) 

 
PHM har i forsøgsperioden haft 76 afvisninger af forsøg på genlån, hvilket giver et gennemsnit på 9,5 pr. 
måned.  

Professionshøjskolernes Lending Sales Report - Dage 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR 

Måned 

Dage 

PHM 

UCN 

UCV 

I ALT 

GENNEMSNIT 



28 Bilag 1: Professionshøjskolerne samlet set, baseret på data fra Ebib.dk |Evaluering af forsøg med 

digitalt materiale på tre professionshøjskoler 

 

 
UCN har i forsøgsperioden haft 265 afvisninger af forsøg på genlån, hvilket giver et gennemsnit på ca. 33,13 
pr. måned.  
 
UCV har i forsøgsperioden haft 276 afvisninger af forsøg på genlån, hvilket giver et gennemsnit på 34,5 pr. 
måned 
 
Professionshøjskolerne har i forsøgsperioden haft 617 afvisninger af forsøg på genlån, hvilket giver et gen-
nemsnit på ca. 77,13 afvisninger pr. måned. 
 

 
Graf 1.9 (Professionshøjskolernes Loan Rejection Report – Rejection) 

  
Hvis man ser på grafen ”Professionshøjskolernes Loan Rejection Report - Rejection” kan man se at graferne 
har to toppe, en i november og en marts. Kan måske forklares med projektskrivning. Gennemsnittet viser 
det også, dog ikke så tydeligt. 
 

Loan Rejection Report - Titler 
 

Loan Rejection Report giver en oversigt over hvilke lån der er blevet forsøgt genlånt på titel (med ISBN), 
samt dato og fejltype. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, fordelt på 
måned, udelt på Titler (antal af forskellige titler i perioden, der forsøges genlånt) og Professionshøjskole. 
 
TITLER SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR GENNEMSNIT 

PHM 0 3 6 13 55 4 4 1 10,75 
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UCN 3 7 20 17 7 20 26 12 14 

UCV 4 21 15 9 13 12 13 13 12,5 

GENNEMSNIT 2,333333 10,33333 13,66667 13 25 12 14,33333 8,666667 12,41667 
Tabel 1.10 (Loan Rejection Report – Titler) 

PHM har i forsøgsperioden haft afvisninger af forsøg på genlån, ift. ca. 11 titler pr. måned i gennemsnit. 
 
UCN har i forsøgsperioden haft afvisninger af forsøg på genlån, ift. 14 titler pr. måned i gennemsnit. 
 
UCV har i forsøgsperioden haft afvisninger af forsøg på genlån, ift. ca. 13 titler pr. måned i gennemsnit. 
 
Professionshøjskolerne har i forsøgsperioden haft afvisninger af forsøg på genlån, ift. ca. 12 titler pr. måned 
i gennemsnit. 
 

 
Graf 1.10 (Professionshøjskolernes Loan Rejection Report – Titler) 

 

Af de 617 rejections er det samlet set ca. 13 titler pr måned der bliver afvist. PHM topper i januar, UCN 
topper i november og marts og UCV topper i oktober. 
 

Loan Rejection Report - Dage 
 
 
Loan Rejection Report giver en oversigt over hvilke lån der er blevet forsøgt genlånt på titel (med ISBN), 
samt dato og fejltype. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, fordelt på 
måned, udelt på Dage (antal dage forsøgene på genlån har været fordelt på i perioden) og Professionshøj-
skole. 
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DAGE SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT GENNEMSNIT 

PHM 0 3 6 10 5 4 4 1 33 4,125 

UCN 2 9 16 13 6 10 15 11 82 10,25 

UCV 4 12 16 7 14 12 12 12 89 11,125 

I ALT 6 24 38 30 25 26 31 24 204 25,5 

GENNEMSNIT 2 8 12,66667 10 8,333333 8,666667 10,33333 8 68 8,5 
Tabel 1.11 (Loan Rejection Report – Dage) 

 
PHM har i forsøgsperioden haft afvisninger af forsøg på genlån, 33 dage i alt, hvilket giver et gennemsnit pr. 
måned på ca. 4 dage.Set over perioden svinger forsøg på genlån fra 0 til 10. 
 
UCN har i forsøgsperioden haft afvisninger af forsøg på genlån, 82 dage i alt, hvilket giver et gennemsnit pr. 
måned på ca. 10 dage. Set over perioden svinger forsøg på genlån fra 2 til 16. 
 
UCV har i forsøgsperioden haft afvisninger af forsøg på genlån, 89 dage i alt, hvilket giver et gennemsnit pr. 
måned på ca. 11 dage. Set over perioden svinger forsøg på genlån fra 4 til 16. 
 
Professionshøjskolerne har i forsøgsperioden haft afvisninger af forsøg på genlån, 204 dage i alt, hvilket 
giver et gennemsnit pr. måned på ca. 9 dage49. Set over perioden svinger det gennemsnitlige forsøg på gen-
lån fra 2 til ca. 13. 
 

 

                                                           

49 (204/3)/8=8,5 
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Graf 1.11 (Professionshøjskolernes Loan Rejection Report – Dage) 

 
Når man ser på grafen kan vi se at der samlet set har været mange forsøg på genlån i november og marts. 
 

Login Details Report  
 

Login Details Report -Failed 
 
 
Login Details Report giver en oversigt over alle forsøg på login i Ebib.dk, både de login der var en succes og 
dem der failed, fordelt på dato. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, 
fordelt på måned, uddelt på Failed (login som ikke lykkes), Succes (login som lykkes), Failed (Dage) (antal 
dage login som ikke lykkes, har været fordelt på i perioden), Succes (Dage) (antal dage login som lykkes, har 
være fordelt på i perioden) og Dage (antal dage login som både lykkes og  ikke lykkes, har være fordelt på i 
perioden). 
 
I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, fordelt på måned, udelt på Failed 
(logins som ikke lykkes) og Professionshøjskole. 
 
 
 
 

FAILED SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT GENNEMSNIT 

PHM 9 25 22 29 18 39 72 36 250 31,25 

UCN 19 16 50 41 45 52 61 67 351 43,875 

UCV 5 7 13 7 18 23 5 23 101 12,625 

I ALT 33 48 85 77 81 114 138 126 702 87,75 

GENNEMSNIT 11 16 28,33333 25,66667 27 38 46 42 234 29,25 
Tabel 1.12 (Login Details Report – Failed) 

 
I forsøgsperioden har PHM haft 250 forsøg på login, der ikke lykkes, hvilket giver et gennemsnit på ca. 31 
forsøg pr. måned50. Ud af de samlede login forsøg for PHM svare det til ca. 52,85 %51 af alle forsøg. Set over 
perioden svinger login, som ikke lykkes fra 9 til 72. 
 
I forsøgsperioden har UCN haft 351 forsøg på login, der ikke lykkes, hvilket giver et gennemsnit på ca. 44 
forsøg pr. måned 52. Ud af de samlede login forsøg for UCN svare det til ca. 33,46 %53 af alle forsøg. Set over 
perioden svinger login, som ikke lykkes fra 16 til 67. 

                                                           

50 250/8= 31,25 

51 (100/473)*250=52,854122621564482029598308668076 
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I forsøgsperioden har UCV haft 101 forsøg på login, der ikke lykkes, hvilket giver et gennemsnit på ca.13 
forsøg pr. måned 54. Ud af de samlede login forsøg for UCV svare det til ca. 15,44 %55 af alle forsøg. Set over 
perioden svinger login, som ikke lykkes fra 5 til 23. 
 
I forsøgsperioden har Professionshøjskolerne haft 702 forsøg på login, der ikke lykkes, hvilket giver et gen-
nemsnit på ca. 29 forsøg pr. måned 56. Ud af de samlede login forsøg for Professionshøjskolerne svare det til 
ca. 32,26 %57 af alle forsøg. Set over perioden svinger der gennemsnitlige login, som ikke lykkes, fra 11 til 
46. 
 

 
Graf 1.12 (Professionshøjskolernes Login Details Report – Failed) 

 
Hvis man ser på grafen kan man se en tendens til at forsøg på login der mislykkes, samlet set er stigende 
over perioden. UCV ligger under gennemsnittet i perioden og UCN ligger over, og for UCN’s vedkommende 

                                                                                                                                                                                                 

52 351/8= 43,875 

53 (100/1049)*351=33,460438512869399428026692087703 

54 101/8= 12,625 

55 (100/654)*101=15,443425076452599388379204892966 

56 (250+351+101)/(8+8+8)= 29,25 

57 (100/(473+1049+654))*(250+351+101)= 32,261029411764705882352941176471 
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jævnt stigende fra december og frem. Hvis man ser på marts måned har der været mange forsøg på login 
der ikke lykkes. 
 
 

Login Details Report - Succes 
 
Login Details Report giver en oversigt over alle forsøg på login i Ebib.dk, både de login der var en succes og 
dem der failed, fordelt på dato. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, 
fordelt på måned, uddelt på Failed (login som ikke lykkes), Succes (login som lykkes), Failed (Dage) (antal 
dage login som ikke lykkes, har være fordelt på i perioden), Succes (Dage) (antal dage login som lykkes, har 
være fordelt på i perioden) og Dage (antal dage login som både lykkes og  ikke lykkes, har være fordelt på i 
perioden). 
 
I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, fordelt på måned, udelt på Succes 
(login som lykkes) og Professionshøjskole. 
 
 
 
 
 
SUCCES SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT GENNEMSNIT 

PHM 12 20 22 46 31 25 39 28 223 27,875 

UCN 15 47 121 66 53 92 161 143 698 87,25 

UCV 27 86 105 40 70 65 80 80 553 69,125 

I ALT 54 153 248 152 154 182 280 251 1474 184,25 

GENNEMSNIT 18 51 82,66667 50,66667 51,33333 60,66667 93,33333 83,66667 491,3333 61,41667 
Tabel 1.13 (Login Details Report – Succes) 

 
I forsøgsperioden har PHM haft 223 forsøg på login, der lykkes, hvilket giver et gennemsnit på ca. 28 pr. 
måned 58. Ud af de samlede login forsøg for PHM svare det til ca. 47,15 %59 af alle forsøg. Over perioden 
svinger login, der lykkes, fra 12 til 46. 
 
I forsøgsperioden har UCN haft 698 forsøg på login, der lykkes, hvilket giver et gennemsnit på ca. 87 pr. 
måned 60. Ud af de samlede login forsøg for UCN svare det til ca. 66,54 %61 af alle forsøg. Over perioden 
svinger login, der lykkes, fra 15 til 161. 
 
I forsøgsperioden har UCV haft 553 forsøg på login, der lykkes, hvilket giver et gennemsnit på ca. 69 pr. 
måned 62. Ud af de samlede login forsøg for UCV svare det til ca. 84,56 %63 af alle forsøg. Over perioden 
svinger login, der lykkes, fra 27 til 105. 
                                                           

58 223/8= 27,875 

59 (100/473)*223= 47,145877378435517970401691331924 

60 698/8= 87,25 

61 (100/1049)*698= 66,539561487130600571973307912297 

62 553/8= 69,125 
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I forsøgsperioden har Professionshøjskolerne i alt haft 1474 forsøg på login, der lykkes, hvilket giver et gen-
nemsnit på ca. 61 pr. måned 64. Ud af de samlede login forsøg for UC’erne svare det til ca. 67,74 %65 af alle 
forsøg. Over perioden svinger det gennemsnitlige login, der lykkes, fra 18 til ca. 93. 
 

 
Graf 1.13 (Professionshøjskolernes Login Details Report – Succes) 

 
Hvis man ser på grafen kan man se en tendens til at forsøg på login der lykkes, samlet set er stigende over 
perioden. I hhv. november og marts topper login der lykkes, hvilket er i den periode hvor bachelorstude-
rende er i gang med deres projekter. PHM ligger konsekvent under gennemsnittet i perioden. 
 
 

Login Details Report – Failed (dage) 
 
Login Details Report giver en oversigt over alle forsøg på login i Ebib.dk, både de login der var en succes og 
dem der failed, fordelt på dato. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, 
fordelt på måned, uddelt på Failed (login som ikke lykkes), Succes (login som lykkes), Failed (Dage) (antal 
dage login som ikke lykkes, har været fordelt på i perioden), Succes (Dage) (antal dage login som lykkes, har 

                                                                                                                                                                                                 

63 (100/654)*553= 84,556574923547400611620795107034 

64 (223+698+553)/(8+8+8)= 61,416666666666666666666666666667 

65 (100/(473+1049+654))*(223+698+553)= 67,738970588235294117647058823529 
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være fordelt på i perioden) og Dage (antal dage login som både lykkes og  ikke lykkes, har være fordelt på i 
perioden). 
 
I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, fordelt på måned, Failed (Dage) 
(antal dage login som ikke lykkes, har været fordelt på i perioden) og Professionshøjskole. 
 
 
 
 
 
 
FAILED (DAGE) SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT GENNEMSNIT 

PHM 5 12 10 9 6 14 14 9 79 9,875 

UCN 1 8 21 14 11 11 18 13 97 12,125 

UCV 2 7 8 4 3 9 3 10 46 5,75 

I ALT 8 27 39 27 20 34 35 32 222 27,75 

GENNEMSNIT 2,666667 9 13 9 6,666667 11,33333 11,66667 10,66667 74 9,25 
Tabel 1.14 (Login Details Report – Failed (Dage)) 

 
I forsøgsperioden har PHM haft 79 dage, hvor der var forsøg på login, der mislykkes. Det giver et gennem-
snit på ca.10 dage pr. måned 66. Ud af de samlede dage med login forsøg for PHM svare det til ca. 60,77 %67 
af alle dage, med forsøg. Hvis vi ser på hele forsøgsperioden svarer det til ca. 32,64 %68. 
 
I forsøgsperioden har UCN haft 97 dage, hvor der var forsøg på login, der mislykkes. Det giver et gennem-
snit på ca.12 dage pr. måned 69. Ud af de samlede dage med login forsøg for UCN svare det til ca. 55,43 %70 
af alle dage, med forsøg. Hvis vi ser på hele forsøgsperioden svarer det til ca. 40,08 %71. 
 
I forsøgsperioden har UCV haft 46 dage, hvor der var forsøg på login, der mislykkes. Det giver et gennem-
snit på ca.6 dage pr. måned 72. Ud af de samlede dage med login forsøg for UCV svare det til ca. 26,74 %73 af 
alle dage, med forsøg. Hvis vi ser på hele forsøgsperioden svarer det til ca. 19,01 %74. 
 
I forsøgsperioden har Professionshøjskolerne i alt haft 222 dage, hvor der var forsøg på login, der mislykkes. 
Det giver et gennemsnit på ca. 9 dage pr. måned 75. Ud af de samlede dage med login forsøg for Professi-
                                                           

66 79/8= 9,875 

67 (100/130)*79= 60,769230769230769230769230769231 

68 (100/242)*79= 32,64462809917355371900826446281 

69 97/8= 12,125 

70 (100/175)*97= 55,428571428571428571428571428571 

71 (100/242)*97= 40,082644628099173553719008264463 

72 46/8= 5,75 

73 (100/172)*46= 26,744186046511627906976744186047 

74 (100/242)*46= 19,008264462809917355371900826446 

75 (79+97+46)/(8+8+8)= 9,25 
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onshøjskolerne svare det til ca. 46,54 %76 af alle dage, med forsøg. Hvis vi ser på hele forsøgsperioden sva-
rer det til ca. 30,58 %77. 
 

 
Graf 1.14 (Professionshøjskolernes Login Details Report – Failed (Dage)) 

 
Hvis man ser på grafen kan man se en tendens til at november og marts er de måneder hvor der er flest 
dage hvor der er forsøg på login der mislykkes. Hvis man ser på grafen ”UC Login Detalis Report – Failed” er 
tendensen den samme, dog ikke så tydelig. 
 
 

Login Details Report – Succes (Dage) 
 
Login Details Report giver en oversigt over alle forsøg på login i Ebib.dk, både de login der var en succes og 
dem der failed, fordelt på dato. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, 
fordelt på måned, uddelt på Failed (login som ikke lykkes), Succes (login som lykkes), Failed (Dage) (antal 
dage login som ikke lykkes, har været fordelt på i perioden), Succes (Dage) (antal dage login som lykkes, har 
være fordelt på i perioden) og Dage (antal dage login som både lykkes og ikke lykkes, har være fordelt på i 
perioden). 
 

                                                           

76 (100/(130+175+172))*(79+97+46)= 46,540880503144654088050314465409 

77 (100/(242+242+242)=*(79+97+46)= 30,57851239669421487603305785124 
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I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, fordelt på måned, udelt på Succes 
(Dage) (antal dage login som lykkes, har været fordelt på i perioden) og Professionshøjskole. 
 
 
 
 
 
 
SUCCES 
(DAGE) 

SEP OKT NOV DEC JAN FE
B 

MAR APR I ALT GENNEMS-
NIT 

PHM 7 11 11 18 13 14 19 16 109 13,625 

UCN 5 21 27 16 21 23 26 27 166 20,75 

UCV 7 21 27 16 27 23 26 24 171 21,375 

I ALT 19 53 65 50 61 60 71 67 446 55,75 

GENNEMS-
NIT 

6,33333
3 

17,6666
7 

21,6666
7 

16,6666
7 

20,3333
3 20 

23,6666
7 

22,3333
3 

148,666
7 18,58333 

Tabel 1.15 (Login Details Report – Succes (Dage)) 

 
I forsøgsperioden har PHM haft 109 dage hvor der var forsøg på login, der lykkes. Det giver et gennemsnit 
på ca. 14 dage pr. måned 78. Ud af de samlede dage med login forsøg for PHM svare det til ca. 83,85 %79 af 
alle dage, med forsøg. Hvis vi ser på hele forsøgsperioden svarer det til ca. 45,04 %80. 
 
I forsøgsperioden har UCN haft 166 dage hvor der var forsøg på login, der lykkes. Det giver et gennemsnit 
på ca. 21 dage pr. måned 81. Ud af de samlede dage med login forsøg for UCN svare det til ca. 94,86 %82 af 
alle dage med forsøg. Hvis vi ser på hele forsøgsperioden svarer det til ca. 68,60 %83. 
 
I forsøgsperioden har UCN haft 171 dage hvor der var forsøg på login, der lykkes. Det giver et gennemsnit 
på ca. 21 dage pr. måned 84. Ud af de samlede dage med login forsøg for UCV svare det til ca. 99,42 %85 af 
alle dage med forsøg. Hvis vi ser på hele forsøgsperioden svarer det til ca. 70,66 %86. 
 
I forsøgsperioden har Professionshøjskolerne i alt haft 446 dage med login, der lykkes. Det giver et gen-
nemsnit på ca. 19 dage pr. måned 87. Ud af de samlede dage med forsøg på login for Professionshøjskolerne 

                                                           

78 109/8= 13,625 

79 (100/130)*109= 83,846153846153846153846153846154 

80 (100/242)*109= 45,041322314049586776859504132231 

81 166/8= 20,75 

82 (100/175)*166= 94,857142857142857142857142857143 

83 (100/242)*166= 68,595041322314049586776859504132 

84 171/8= 21,375 

85 (100/172)*171= 99,418604651162790697674418604651 

86 (100/242)*171= 70,661157024793388429752066115702 

87 (109+166+171)/(8+8+8)= 18,583333333333333333333333333333 
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svare det til i ca. 93,50 %88 af alle dage, med forsøg. Hvis vi ser på hele forsøgsperioden svarer det til ca. 
61,43 %89. 
 

 
Graf 1.15 Professionshøjskolernes Login Details Report – Succes (Dage) 

 
Hvis man ser på grafen kan man se en tendens til dage med login, der lykkes er stigende. UCN og UCV hol-
der sig over gennemsnittet, mens PHM holder sig under. 
 
 

Login Details Report - Dage i alt 
 
Login Details Report giver en oversigt over alle forsøg på login i Ebib.dk, både de login der var en succes og 
dem der failed, fordelt på dato. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, 
fordelt på måned, uddelt på Failed (login som ikke lykkes), Succes (login som lykkes), Failed (Dage) (antal 
dage login som ikke lykkes, har være fordelt på i perioden), Succes (Dage) (antal dage login som lykkes, har 
være fordelt på i perioden) og Dage (antal dage login som både lykkes og  ikke lykkes, har være fordelt på i 
perioden). 
 

                                                           

88 (100/(130+175+172))*(109+166+171)= 93,50104821802935010482180293501 

89 (100/(242+242+242))*(109+166+171)= 61,432506887052341597796143250689 
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I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, fordelt på måned, udelt på Dage 
(antal dage login som både lykkes og ikke lykkes, har være fordelt på i perioden) og Professionshøjskole. 
 
 
 
 
 
 
 
DAGE I ALT SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I 

ALT 
GENNEMSNIT 

PHM 8 16 16 19 14 19 22 16 130 16,25 

UCN 5 24 27 19 23 23 27 27 175 21,875 

UCV 7 21 27 17 27 23 26 24 172 21,5 

I ALT 20 61 70 55 64 65 75 67 477 59,625 

GENNEMSNIT 6,666667 20,33333 23,33333 18,33333 21,33333 21,66667 25 22,33333 159 19,875 
Tabel 1.16 (Login Details Report – Dage I Alt) 

 
I forsøgsperioden har PHM haft 130 dage, hvor der var login eller forsøg på login. Det giver et gennemsnit 
på ca. 16 dage pr. måned 90. Det betyder at der var login eller forsøg på login ca. 53,72 %91 af dagene i for-
søgsperioden. 
 
I forsøgsperioden har UCN haft 175 dage, hvor der var login eller forsøg på login. Det giver et gennemsnit 
på ca. 22 dage pr. måned 92. Det betyder at der var login eller forsøg på login ca. 72,31 %93 af dagene i for-
søgsperioden. 
 
I forsøgsperioden har UCV haft 172 dage, hvor der var login eller forsøg på login. Det giver et gennemsnit 
på ca. 22 dage pr. måned 94. Det betyder at der var login eller forsøg på login ca. 71,07 %95 af dagene i for-
søgsperioden. 
 
I forsøgsperioden har Professionshøjskolerne haft 477 dage, hvor der var login eller forsøg på login. Det 
giver et gennemsnit på ca. 20 dage pr. måned 96. Det betyder at der var login eller forsøg på login ca. 65,70 
%97 af dagene i forsøgsperioden. 
 

                                                           

90 130/8= 16,25 

91 (100/242)*130= 53,719008264462809917355371900826 

92 175/8= 21,875 

93 (100/242)*175=72,314049586776859504132231404959 

94 172/8=21,5 

95 (100/242)*172=71,074380165289256198347107438017 

96 (130+175+172)/(8+8+8)= 19,875 

97 (100/(242+242+242))*(130+175+172)= 65,702479338842975206611570247934 
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Graf 1.16 (Professionshøjskolernes Login Details Report – Dage I Alt) 

 
 

Number of Successful Title Requests by Month and Title 
 
Number of Successful Title Requests by Month and Title giver en oversigt over lån fordelt på titel, forlag, 
isbn og måned og år. 
I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009, fordelt ud på måned, Professionshøjskole og 
antal lån der har været. 
 

 SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT Gennemsnit 

PHM 8 12 14 34 27 17 28 28 168 21 

UCN 12 39 87 54 46 98 100 121 557 69,625 

UCV 7 55 82 36 49 50 57 72 408 51 

I ALT 27 106 183 124 122 165 185 221 1133 141,625 

Gennemmsnit 9 35,333333 61 41,333333 40,666667 55 61,666667 73,666667 377,6667 47,20833 
Tabel 1.17 (Professionshøjskolernes Number of Successful Title Requests by Month and Title) 

 
I forsøgsperioden har PHM haft 168 lån. Det giver et gennemsnit på 21lån pr. måned98, eller ca. 0,7 lån pr 
dag99. Hvis man sammenligner tabellen ”UC Number of Successful Title Request by Month and Title” med 
tabellen ”PHM Lending Sales Report” kan man se at der er en difference på 5 lån. Tallene fra de to tabeller 
burde være ens og i dette tilfælde henviser vi til vores metodeafsnit for en forklaring. 

                                                           

98 168/8= 21 

99 168/242= 0,6942148760330578512396694214876 
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I forsøgsperioden har UCN haft 557 lån. Det giver et gennemsnit på ca. 70 lån pr. måned 100, eller ca. 2 lån 
pr. dag101. Hvis man sammenligner tabellen ”UC Number of Successful Title Request by Month and Title” 
med tabellen ”UCN Lending Sales Report” kan man se at der er en difference på 8 lån. Tallene fra de to 
tabeller burde være ens og i dette tilfælde henviser vi til vores metodeafsnit for en forklaring. 
 
I forsøgsperioden har UCV haft 408 lån. Det giver et gennemsnit på 51 lån pr. måned 102, eller ca. 2 lån pr. 
dag103. Hvis man sammenligner tabellen ”UC Number of Successful Title Request by Month and Title” med 
tabellen ”UCV Lending Sales Report” kan man se at der er en difference på 8 lån. Tallene fra de to tabeller 
burde være ens og i dette tilfælde henviser vi til Kapitel 11 – Metode for en forklaring. 
 
I forsøgsperioden har Professionshøjskolerne haft i alt 1133 lån. Det giver et gennemsnit på ca. 47 lån pr. 
måned 104, eller ca. 2 lån pr. dag 105. 
 

 
Graf 1.17 (Professionshøjskolernes Number of Successful Title Requests by Month and Title) 

                                                           

100 557/8= 69,625 

101 557/242= 2,3016528925619834710743801652893 

102 408/8=51 

103 408/242= 1,6859504132231404958677685950413 

104 (168+557+408)/(8+8+8)= 47,208333333333333333333333333333 

105 (168+557+408)/(242+242+242)= 1,5606060606060606060606060606061 
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I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 rangordnet i samme tabel, fordelt ud på Titel 
(titel på bog), Forlag (navn på bogen forlag), ISBN (bogens isbn nummer), Antal Lån (antal lån som den en-
kelte bog samlet har haft i perioden), samt hvilket DK5 nummer den enkelte titel har fået tildelt af DBC106.  
 
UC’ER TITEL FORLAG ISBN ANTAL LÅN DK5 

NR 1 Humanistisk forskning   9788750040491 32 61,07 

NR 2 Kommunikation og sam-
arbejde i professionelle 
relationer 

  9788723026866 23 30,13 

NR 3 Identitet 
 
Læringens og tænknin-
gens stil 

  9788741252384 
 
9788778422149 

22 30,13 
 
37,1 

NR 5 Dansk, kultur og kommu-
nikation 

  9788750040170 21 37,21 

NR 6 Samfundet i pædagogisk 
arbejde 

  9788750040309 19 37,01 

NR 7 Sundhedspædagogik for 
praktikere 

  9788762807600 17 61,4 

NR 8 Individ, institution og 
samfund 
 
Vygotsky i pædagogikken 

  9788776756819 
 
 
9788778873286 

16 37,01 
 
 
37,01 

NR 10 Relationer i skolen   9788778422194 14 37,31 
Tabel 1.18 (Professionshøjskolernes Top 10 over lånte titler) 

 
 
Tabellen er en top 10 over hvilke titler (10 titler i alt) der samlet set har været mest udlånt i forsøgsperio-
den. De 10 titler dækker over 202 lån107 i alt, ud af i alt 1133 lån, hvilket giver en top 10 der dækker ca. 
17,83 %108. De tilsvarende tal for de enkelte UC’er er, for PHM ca. 42,86 %109, for UCN ca. 24,42 %110 og for 
UCV ca. 27,70 %111. 
Hvis man ser på DK5 så grupperer top 10 titlerne sig først og fremmest inden for gruppe 37 (med 108 
lån)112, efterfulgt af gruppe 61 (med 49 lån)113 og gruppe 30 (med 45 lån)114. 
 
 

                                                           

106 Data som ikke leveres af E-bib.dk rapporterne, men data som forfatterne har trukket fra netpunkt.dk 

107 32+23+22+22+21+19+17+16+16+14=202 

108 (100/1133)*202= 17,82877316857899382171226831421 

109 (100/168)*72= 42,857142857142857142857142857143 

110 (100/557)*136= 24,416517055655296229802513464991 

111 (100/408)*113= 27,696078431372549019607843137255 

112 22+21+19+16+16+14=108 

113 32+17=49 

114 23+22=45 
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Number of Turnaways Title Requests by Month and Title 
 
Number of Turnaways Title Requests by Month and Title giver en oversigt over afviste lån fordelt på titel, 
forlag, isbn og måned og år. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 rangordnet i samme 
tabel, fordelt ud på Titel (titel på bog), Forlag (navn på bogen forlag), ISBN (bogens isbn nummer), Antal 
Afvisninger (antal afvisninger som den enkelte bog samlet har haft i perioden), samt hvilket DK5 nummer 
den enkelte titel har fået tildelt af DBC115.  
 

 SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I Alt Gennemsnit 

PHM 0 10 11 27 11 9 7 1 76 9,5 

UCN 5 17 50 37 23 36 73 20 261 32,625 

UCV 7 51 50 23 37 32 38 5 243 30,375 

I Alt 12 78 111 87 71 77 118 26 580 72,5 

Gennemsnit 4 26 37 29 23,666667 25,666667 39,333333 8,6666667 193,33333 24,166667 
Tabel 1.19 (Number of Turnaways Title Requests by Month and Title ) 

 
I forsøgsperioden har PHM haft 76 afvisninger på genlån. Det giver et gennemsnit på ca. 10 afvisninger pr. 
måned116, eller ca. 0,3 afvisninger pr. dag 117. Hvis man sammenligner tabellen ”UC Number of Turnaways 
Title Request by Month and Title” med tabellen “PHM Loan Rejection Report”, kan man se at der er over-
ensstemmelse mellem tabellerne. 
 
I forsøgsperioden har UCN haft 261 afvisninger på genlån. Det giver et gennemsnit på ca. 33 afvisninger pr. 
måned 118, eller ca. 1 afvisninger pr. dag119. Hvis man sammenligner tabellen ”UC Number of Turnaways 
Title Request by Month and Title” med tabellen “UCN Loan Rejection Report”, kan man se at der er en dif-
ference på i alt 4. Tallene fra de to tabeller burde være ens og i dette tilfælde henviser vi til Kapitel 11 – 
Metode for en forklaring. 
 
I forsøgsperioden har UCV haft 242 afvisninger på genlån. Det giver et gennemsnit på ca. 30 afvisninger pr. 
måned 120, eller ca. 1 afvisninger pr. dag121. Hvis man sammenligner tabellen ”UC Number of Turnaways 
Title Request by Month and Title” med tabellen “UCV Loan Rejection Report”, kan man se at der er en diffe-
rence på i alt 33. Tallene fra de to tabeller burde være ens og i dette tilfælde henviser vi til Kapitel 11 – Me-
tode for en forklaring. 
 

                                                           

115 Data som ikke leveres af Ebib rapporterne, men data som forfatterne har trukket fra netpunkt.dk 

116 76/8=9,5 

117 76/242= 0,31404958677685950413223140495868 

118 261/8= 32,625 

119 261/242= 1,0785123966942148760330578512397 

120 242/8= 30,25 

121 242/242= 1 
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I forsøgsperioden har Professionshøjskolerne i alt haft 576 afvisninger på genlån. Det giver et gennemsnit 
på ca. 24 afvisninger pr. måned 122, eller ca. 1 afvisninger pr. dag 123. 
 
 

 
Graf 1.18 (Professionshøjskolernes Number of Turnaways Title Requests by Month and Title ) 

 
 
I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 rangordnet i samme tabel, fordelt ud på Titel 
(titel på bog), Forlag (navn på bogen forlag), ISBN (bogens isbn nummer), Antal Afvisninger (antal afvisnin-
ger som den enkelte bog samlet har haft i perioden), samt hvilket DK5 nummer den enkelte titel har fået 
tildelt af DBC124.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

122 (76+261+242)/(8+8+8)= 24 

123 (76+261+242)/(242+242+242)= 0,79752066115702479338842975206612 

124 Data som ikke leveres af Ebib rapporterne, men data som forfatterne har trukket fra netpunkt.dk 
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UC’ER TITEL FORLAG ISBN ANTAL 
AFVISNINGER 

DK5 

NR 1 Humanistisk forskning Akademisk Forlag  9788750040491 24 61,07 

NR 2 Samfundet i pædago-
gisk arbejde 

Akademisk Forlag  9788750040309 22 37,01 

NR 3 Individ, institution og 
samfund 

Academica  9788776756819 19 37,01 

NR 4 Dansk, kultur og 
kommunikation 

Akademisk Forlag  9788750040170 17 37,21 

NR 5 Kommunikation og 
samarbejde i professi-
onelle relationer 

Alinea  9788723026866 15 30,13 

NR 6 Forandringsledelse Børsens Forlag  9788776643461 13 60,1 

NR 7 Faglig læsning 
 
Identitet 

Gyldendal 
 
Hans Reitzels For-
lag 

 9788762501775 
 
9788741252384 

12 37,14896 
 
30,13 

NR 9 Statistik i ord Munksgaard Dan-
mark 

 9788762807532 11 61,07 

NR 10 Børn på nettet 
 
Den autentiske lærer 
 
Læringens og tænk-
ningens stil 
 
Videnskabsteori 

Academica 
 
Gyldendal 
 
Billesø og Baltzer – 
Bogforlagene 
 
Gyldendal 

 9788776755409 
 
9788762502130 
 
9788778422149 
 
 
9788762502239 

10 07,01 
 
37,39 
 
37,1 
 
 
19,01 

Tabel 1.20 (Professionshøjskolernes Top 10 over afviste genlån af  titler) 

 
Tabellen er en top 10 over hvilke titler (13 titler i alt) der samlet set har haft afvisninger på genlån (i ka-
rensperioden), i forsøgsperioden. De 13 titler dækker over 175 afvisninger125, ud af i alt 580 afvisninger, 
hvilket giver en top 10 der dækker ca. 30,17 %126. De tilsvarende tal for de enkelte Professionshøjskoler er, 
for PHM ca. 84 %127, for UCN ca. 59 %128 og for UCV ca. 45 %129. 
 
Hvis man ser på DK5 så grupperer top 10 titlerne sig først og fremmest inden for gruppe 37 (med 80 afvis-
ninger)130, efterfulgt af gruppe 61 (med 35 afvisninger)131, gruppe 30 (med 27 afvisninger)132, gruppe 60 
(med 13 afvisninger)133  og til slut gruppe 07 (med 10 afvisninger)134 og 19 (med 10 afvisninger)135. 
                                                           

125 24+22+19+17+15+13+12+12+11+10+10+10+10=175 

126 (100/580)*175= 30,172413793103448275862068965517 

127 (100/76)*64= 84,210526315789473684210526315789 

128 (100/261)*155= 59,386973180076628352490421455939 

129 (100/243)110= 45,267489711934156378600823045267 

130 22+19+17+12+10+10= 80 

131 24+11=35 

132 15+12= 27 

133 13 

134 10 
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Bilag 1A: Professionshøjskole Metropol 
 
Statistik modulet fra Ebib.dk levere seks tabeller, der alle er en form for brugsstatistik. De seks tabeller er: 
 

1. Institution Lending Balance Report 
2. Lending Sales Report 
3. Loan Rejection Report 
4. Login Details Report  
5. Number of Successful Title Requests by Month and Title 
6. Number of Turnaways Title Requests by Month and Title 

 
Fire tabeller hører under kategorien ”Institution Reports” og det drejer sig om: 

 Institution Lending Balance Report 

 Lending Sales Report 

 Loan Rejection Report 

 Login Details Report 
 
To tabeller hører under kategorien ”Counter Reports” og det drejer sig om: 

 Number of Successful Title Request by Month and Title 

 Number of Turnaways Title Request by Month and Title 
 
Institution Lending Balance Report: 
Raporten giver en oversigt over det samlede økonomiske forbrug af lån, fordelt på måneder og år. 
 
Lending Sales Report: 
Rapporten giver en oversigt over hvilke titler (med isbn og forlag) der er lånt, samt datoen for lånet og pri-
sen for lånet. 
 
Loan Rejection Report: 
Rapporten giver en oversigt over hvilke lån der er blevet forsøgt genlånt på titel (med ISBN), samt dato og 
fejltype. 
 
Login Details Report: 
Rapporten giver en oversigt over alle forsøg på login i Ebib.dk, både de login der var en succes og dem der 
failed, fordelt på dato. 
 
Number of Successful Title Requests by Month and Title: 
Rapporten giver en oversigt over succesfulde lån fordelt på titel, forlag, isbn og måned og år. 
 
Number of Turnaways Title Requests by Month and Title: 
Rapporten giver en oversigt over afviste lån fordelt på titel, forlag, isbn og måned og år. 

                                                                                                                                                                                                 

135 10 
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Alle tal er trukket i perioden 1. september 2008 til og med 30. april 2009. I det følgende vil vi fokusere på 
Professionshøjskole Metropol’s (PHM) tal. 
 

Institution Lending Balance Report 
 
Institution Lending Balance Report giver en oversigt over det samlede økonomiske forbrug af lån, fordelt på 
måneder og år. I nedenstående tabel har vi samlet forbrugsdata (i Dkr.) fra 2008 og 2009 i samme tabel, 
fordelt på måned. 
 
PHM SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT GENNEMSNIT 

KR 154,70 244,92 246,40 694,81 562,42 338,94 612,32 500,69 3355,20 419,40 
Tabel 1A.1 (PHM Lending Balance Report) 

 
PHM havde et samlet forbrug på Dkr. 3355,20 i forsøgsperioden. Det giver et gennemsnitlig forbrug pr. 
måned på Dkr. 419,40. PHM havde sat Dkr. 13.000,00 af til forsøget, hvilke betyder at de har brugt ca. 
25,81 %136 af det budgetterede. 
 

 
Graf 1A.1 (PHM Lending Balance Report) 

 
Hvis man ser på grafen ”PHM Lending Balance Report” kan man se forbruget er stigende, og at december 
var den måned hvor det største forbrug var, efterfulgt af marts. 

                                                           

136(100/13000)*3355,2= 25,809230769230769230769230769231 
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Lending Sales Report 
 
Lending Sales Report giver en oversigt over hvilke titler (med isbn og forlag) der er lånt, samt datoen for 
lånet og prisen for lånet. I nedenstående tabel har vi samlet data (i Dkr.) fra 2008 og 2009 i samme tabel, 
fordelt på måned, uddelt på Lån (antal lån i perioden), Titler (antal af forskellige titler i perioden), Forlag 
(antal af forskellige forlag i perioden), Pris (den samlede pris for lån i perioden), Min Pris (den mindste pris i 
perioden), Max Pris (den maksimale pris i perioden) og Dage (antal dage lånene har været fordelt på i peri-
oden). 
 
PHM SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT GENNEMSNIT 

LÅN 9 14 14 34 28 17 29 28 173 21,625 

TITLER 8 12 13 27 17 13 19 19 - 16 

FORLAG 6 8 9 15 7 6 10 9 - 8,75 

PRIS 154,7 244,93 246,4 694,82 562,42 338,94 612,32 500,72 3355,25 419,40625 

MIN PRIS 6,3 4 6,6 4,8 9,38 15 4,8 7,5 - 7,2975 

MAX PRIS 31,9 25,56 36,4 38 29,9 29,9 86 26,8 - 38,0575 

DAGE 7 8 10 16 12 11 15 15 94 11,75 
Tabel 1A.2 (PHM Lending Sales Report) 

 
I forsøgsperioden har PHM I alt haft 173 lån, hvilket giver et gennemsnit på ca. 22 lån pr. måned eller ca. 1 
lån pr. dag 137. Lånene er fordelt på i gennemsnit 16 forskellige titler pr. måned og de kommer i gennemsnit 
fra ca. 9 forskellige forlag pr. måned.  
 
De 173 lån fordeler sig over 94 dage hvilket giver et gennemsnit på ca. 2 lån pr. dag 138 eller et gennemsnit 
på ca. 22 lån pr. måned. 
 
Forsøgsperioden dækker over 242 dage og for PHM’s vedkommende er alle lån foretaget på 94 dage, hvil-
ket giver et gennemsnitligt aktivitet på Ebib.dk på ca. 38,84 %139. 
 
Den gennemsnitlige minimums pris pr. lån er ca. Dkr. 7,30 og den gennemsnitlige maksimums pris pr. lån er 
ca. Dkr. 38,06. 
 
Stykprisen pr. lånt bog er ca. Dkr.19,39140. 
 
Hvis man sammenligner prisen fra tabellerne ”Lending Sales Report” og ” Institution Lending Balance Re-
port ” kan man se at der er en forskel på beløbene på i alt Dkr. 0,05. Tallene fra de to tabeller burde være 
ens og i dette tilfælde henviser vi til vores metode afsnit for en forklaring.   
 

                                                           

137173/242= 0,71487603305785123966942148760331 

138 173/94=1,8404255319148936170212765957447 

139 (100/242)*94= 38,842975206611570247933884297521 

140 3355,25/173= 19,394508670520231213872832369942 
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Graf 1A.2 (PHM Lending Sales Report I) 

 
Hvis man ser på grafen ”PHM Lending Sales Report I”, så viser den antal lån, titler, forlag og dage i forsøgs-
perioden. Alle graferne følges pænt ad, og de topper alle i december. 
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Graf 1A.3 (PHM Lending Sales Report II) 

 
Hvis man ser på grafen ”PHM Lending Sales Report II”, så viser dels at forbruget er stigende, og at mini-
mums og maksimums prisen følges pænt ad, med undtagelse af marts måned, hvor maksimums prisen la-
ver et udsving og topper med Dkr. 86.00. 
 
Hvis man ser på grafen ”PHM Lending Balance Report” kan man se forbruget er stigende, og at december 
var den måned hvor det største forbrug var, efterfulgt af marts. 
 

Loan Rejection Report 
 
Loan Rejection Report giver en oversigt over hvilke lån der er blevet forsøgt genlånt på titel (med ISBN), 
samt dato og fejltype. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, fordelt på 
måned, udelt på Rejection (antal afvisninger af forsøg på genlån), Titler (antal af forskellige titler i perioden, 
der forsøges genlånt) og Dage (antal dage forsøgene har været fordelt på i perioden). 
 
PHM SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT GENNEMSNIT 

REJECTION 0 10 11 27 11 9 7 1 76 9,5 

TITLER 0 3 6 13 5 4 4 1 - 10,75 

DAGE 0 3 6 10 5 4 4 1 33 4,125 
Tabel 1A.3 (PHM Loan Rejection Report) 
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PHM har i forsøgsperioden i alt haft 76 afvisninger af forsøg på genlån, hvilket giver et gennemsnit på ca. 10 
pr. måned eller ca. 0,3 pr. dag141. Afvisningerne er fordelt over i alt 33 dage, hvilket giver et gennemsnit på 
ca. 2 pr. dag142. 
 
Når vi ser på forsøgsperioden har der været afvisninger ca.13,6 %143 af dagene. Når vi ser på hvor mange 
titler der i gennemsnit blev afvist pr. måned drejer det sig om ca. 11 titler. 
 
 

 
Graf 1A.4 (PHM Loan Rejection Report) 

 
Hvis man ser på grafen ”PHM Loan Rejection Report” kan man se at graferne er stigende til og topper i de-
cember, og derefter faldende. 
Hvis man sammenligner graferne ”PHM Lending Balance Report”, ”PHM Lending Sales Report I”, PHM Len-
ding Sales Report og ”PHM Loan Rejection Report” kan man se at alle graferne topper i december. Tre af 
graferne topper også i marts, hvor ”PHM Loan Rejection Report” flader. En tolkning på dette kunne være at 
flere lånerne i marts versus december, er klar over at man ikke kan genlånt en bog før karenstiden på otte 
dage er over. 
 
 

Login Details Report 
 
Login Details Report giver en oversigt over alle forsøg på login i Ebib.dk, både de login der var en succes og 
dem der failed, fordelt på dato. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, 
fordelt på måned, uddelt på Failed (login som ikke lykkes), Succes (login som lykkes), Failed (Dage) (antal 

                                                           

141 (76/242)= 0,31404958677685950413223140495868 

142 (76/33)= 2,3030303030303030303030303030303 

143 (100/242)*33= 13,636363636363636363636363636364 
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dage login som ikke lykkes, har være fordelt på i perioden), Succes (Dage) (antal dage login som lykkes, har 
være fordelt på i perioden) og Dage (antal dage login som både lykkes og  ikke lykkes, har være fordelt på i 
perioden). 
 
PHM SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT GENNEMSNIT 

FAILED 9 25 22 29 18 39 72 36 250 31,25 

SUCCES 12 20 22 46 31 25 39 28 223 27,875 

FAILED 
(DAGE) 5 12 10 9 6 14 14 9 79 

 
9,875 

SUCCES 
(DAGE) 7 11 11 18 13 14 19 16 109 

 
13,625 

DAGE I 
ALT 8 16 16 19 14 19 22 16 130 

 
16,25 

Tabel 1A.4 (PHM Login Details Report) 

 
PHM har i alt haft 473 login eller forsøg på login 144, i forsøgsperioden, fordelt på i alt 130 dage. Det giver et 
gennemsnitligt login eller forsøg på login,i forsøgsperioden på ca. 59 pr. måned145 eller ca. 2 pr. dag 146. 
 
I forsøgsperioden var der login eller forsøg på login på ca. 53,72 %147 af dagene. Fordelt ud på henholdsvis 
login (Succes) og forsøg på login (Failed), i forsøgsperioden, var der login (Succes) ca. 45,04 %148 af dagene 
og forsøg på login (Failed) ca. 32,64 %149 af dagene.  
 
Af de 473 login eller forsøg på login, var 47,15 %150 en succes og 52,85 %151 en fiasko. 
Af alle de dage hvor der var succes med login, var der i gennemsnit ca. 2 login der lykkeds pr. dag 152. Af alle 
dage hvor der var login eller forsøg på login, var der i gennemsnit ca. 2 login der lykkeds pr. dag 153 og set 
hen over forsøgsperioden var det i gennemsnit ca. 1 login der lykkeds pr. dag 154. 
 
Af alle de dage, hvor der var fiasko med login, var der i gennemsnit ca. 3 login der mislykkedes pr. dag 155. Af 
alle dage hvor der var login eller forsøg på login, var der i gennemsnit ca. 2 login der mislykkedes pr. dag 156 
og set hen over forsøgsperioden var det i gennemsnit ca. 1 login der mislykkedes pr. dag 157. 

                                                           

144 250+223=473 

145 (250+223)/8= 59,125 

146 (250+223)/242= 1,9545454545454545454545454545455 

147 (100/242)*130= 53,719008264462809917355371900826 

148 (100/242)*109= 45,041322314049586776859504132231 

149 (100/242)*79= 32,64462809917355371900826446281 

150 (100/473)*223= 47,145877378435517970401691331924 

151 (100/473)*250= 52,854122621564482029598308668076 

152 (223/109)= 2,0458715596330275229357798165138 

153 (223/130)= 1,7153846153846153846153846153846 

154 (223/242)= 0,92148760330578512396694214876033 

155 (250/79)= 3,1645569620253164556962025316456 
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Graf 1A.5 (PHM Login Details Report) 

 
Hvis man ser på grafen kan man se at den login (der lykkedes) topper i december, hvilket hænger godt 
sammen med udlånstallene for sammen måned. En graf der tiltrækker sig opmærksomhed er ”Failed” og 
især marts måned hvor der har været mange forsøg på login der ikke lykkeds. 
 
 

Number of Successful Title Requests by Month and Title 
 
Number of Successful Title Requests by Month and Title giver en oversigt over lån fordelt på titel, forlag, 
isbn og måned og år. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, fordelt ud på 
måned og Antal Lån (samlede antal lån).  
 

PHM SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT Gennemsnit 

LÅN 8 12 14 34 27 17 28 28 168 21 
Tabel 1A.5 (PHM Number of Successful Title Requests by Month and Title) 
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Tabellen viser at der i alt har været 168 lån i forsøgsperioden, hvilket giver et gennemsnit på 21 lån pr. må-
ned eller ca. 1 pr. dag158.  
 

 
Graf 1A.6 (PHM Number of Successful Title Requests by Month and Title) 

 
Hvis man sammenligner antal lån fra tabellerne ”Lending Sales Report” og ”Number of Successful Title Re-
quest by Month and Title” kan man se at der er en forskel på lånene på i alt 5 lån. Tallene fra de to tabeller 
burde være ens og i dette tilfælde henviser vi til vores metodeafsnit, for en forklaring.   
 
I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 rangordnet i samme tabel, fordelt ud på Titel 
(titel på bog), Forlag (navn på bogen forlag), ISBN (bogens isbn nummer), Antal Lån (antal lån som den en-
kelte bog samlet har haft i perioden), samt hvilket DK5 nummer den enkelte titel har fået tildelt af DBC159.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

158 168/242= 0,6942148760330578512396694214876 

159 Data som ikke leveres af Ebib rapporterne, men data som forfatterne har trukket fra netpunkt.dk 
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PHM TITEL FORLAG ISBN ANTAL LÅN DK5 

NR 1 Kommunikation og samarbej-
de i professionelle relationer 

Alinea  9788723026866 15 30,13 

NR 2 Relationer i skolen Billesø og Baltzer - 
Bogforlagene 

 9788778422194 9 37,31 

NR 3 Læseforståelse -hvorfor og 
hvordan? 

Alinea  9788723026873 8 37,14896 

NR 4 Læringens og tænkningens stil Billesø og Baltzer - 
Bogforlagene 

 9788778422149 7 37,1 

NR 5 Etik og sygepleje 
 
Vygotsky i pædagogikken 

Munksgaard Dan-
mark 
 
Bogforlaget Fryden-
lund A/S 

 9788762806641 
 
9788778873286 

5 61,701 
 
37,01 

NR 7 Læsning og læseundervisning 
 
Mad, mennesker og måltider 

Gyldendal 
 
Munksgaard Dan-
mark 

 9788762501799 
 
9788762807242 

4 37,14896 
 
64,101 

NR 9 Filosofi & sygepleje 
 
Folkeskolen 
 
 
Litteraturhistorie i en kanon-
tid 
 
Septemberforliget 100 år 
 
 
 
Sundhed, udvikling og læring 

Munksgaard Dan-
mark 
 
Billesø og Baltzer - 
Bogforlagene 
 
Alinea 
 
Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag 
 
Billesø og Baltzer - 
Bogforlagene 
 

 9788762806719 
 
9788778422132 
 
 
9788723031709 
 
 
9788757490411 
 
 
9788778422224 

3 61,701 
 
37,363 
 
 
81,6 
 
 
34,52 
 
 
61,3 

Tabel 1A.6 (PHM Top 10 over lån af  titler) 

 
Tabellen er en Top 10 over hvilke titler (13 titler i alt) der samlet set har været mest udlånt i forsøgsperio-
den ved PHM. De 13 titler dækker over 72 lån i alt, hvilket giver en Top 10 der dækker ca. 42,86 %160 af de 
samlede antal lån for PHM. 
 
Hvis vi ser Top 10 listen og deres DK5, og rangordner dem ift. Antal lån, så kan vi se at gruppe 37 ligger på 
en første plads (med 36 lån)161, efterfulgt af gruppe 30 (med 15 lån)162, gruppe 61 (med 11 lån)163, gruppe 
64 (med 4 lån)164 og tilslut grupperne 34 (med 3 lån)165 og 81 (med 3 lån)166. 

                                                           

160 (100/168)*72= 42,857142857142857142857142857143 

161 9+8+7+5+4+3=36 

162 15 

163 5+3+3=11 

164 4 

165 3 

166 3 
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Number of Turnaways Title Requests by Month and Title 
 
Number of Turnaways Title Requests by Month and Title giver en oversigt over afviste lån fordelt på titel, 
forlag, isbn og måned og år. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 rangordnet i samme 
tabel, fordelt ud på måned og Antal afvisninger. 
 
PHM SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I Alt Gennemsnit 

ANTAL AFVISNINGER 0 10 11 27 11 9 7 1 76 9,5 
Tabel 1A.7 (PHM Number of Turnaways Title Requests by Month and Title) 

 
Tabellen viser at der i alt har været 76 afvisninger i forsøgsperioden, hvilket giver et gennemsnit på ca.10 
afvisninger pr. måned eller ca. 0,3pr. dag167.  

 
Graf 1A.7 (PHM Number of Turnaways Title Requests by Month and Title) 

 
I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 rangordnet i samme tabel, fordelt ud på Titel 
(titel på bog), Forlag (navn på bogen forlag), ISBN (bogens isbn nummer), Antal Afvisninger (antal afvisnin-
ger som den enkelte bog samlet har haft i perioden), samt hvilket DK5 nummer den enkelte titel har fået 
tildelt af DBC168.  
 
 

                                                           

167 76/242= 0,31404958677685950413223140495868 

168 Data som ikke leveres af Ebib rapporterne, men data som forfatterne har trukket fra netpunkt.dk 
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PHM TITEL FORLAG ISBN ANTAL 
AFVISNINGER 

DK5 

NR 1 Kommunikation og 
samarbejde i professio-
nelle relationer 

Alinea  9788723026866 12 30,13 

NR 2 Relationer i skolen Billesø og Baltzer - 
Bogforlagene 

 9788778422194 8 37,31 

NR 3 Læseforståelse -hvorfor 
og hvordan? 

Alinea  9788723026873 7 37,14896 

NR 4 Folkeskolen 
 
 
Novellen 

Billesø og Baltzer – 
Bogforlagene 
 
Academica 

 9788778422132 
 
 
9788776756000 

5 37,363 
 
 
80,1 

NR 6 Evalueringsmodeller Academica  9788776755874 3 38,42 

NR 7 Børnelitteratur 
 
 
Da Beatles kom til 
Brovst 
 
Den grimme ælling 
 
Den hvide mand fod-
spor 
 
Faglighed og tværfag-
lighed 
 
Filosofi & sygepleje 
 
Læsning og læseunder-
visning 
 
Nærmere, ting, til jer 
 
Religion, skole og kultu-
rel integration i Dan-
mark og Sverige 
 
Social indsigt for pæda-
goger 
 
Sundhedspædagogik for 
praktikere 
 
Vygotsky i pædagogik-
ken 

Roskilde Universi-
tetsforlag 
 
Forlaget Hovedland 
 
Jentas 
 
Nyt Teknisk Forlag 
 
Akademisk Forlag 
 
Munksgaard Dan-
mark 
 
Gyldendal 
 
 
Forlaget Ajour 
 
Museum Tuscula-
nums Forlag 
 
 
Bogforlaget Fryden-
lund A/S 
 
Munksgaard Dan-
mark 
 
Bogforlaget Fryden-
lund A/S 

 9788778679482 
 
 
9788770700580 
 
9788791330797 
 
9788757132304 
 
9788750040446 
 
9788762806719 
 
 
9788762501799 
 
 
9788791620645 
 
9788763505253 
 
 
 
9788778875839 
 
 
9788762807600 
 
 
9788778873286 

2 81,01 
 
 
SK 
 
SK 
 
56,3 
 
38,5 
 
61,701 
 
 
37,14896 
 
 
04,6 
 
37,142 
 
 
 
33,9 
 
 
61,4 
 
 
37,01 

Tabel 1A.8 (PHM Top 10 over afviste genlån af  titler) 

 
Tabellen er en Top 10 over hvilke titler (18 titler i alt) der samlet set har været mest afviste i forsøgsperio-
den ved PHM. De 18 titler dækker over 64 afvisninger i alt, hvilket giver en Top 10 der dækker ca. 84,21 
%169  af de samlede antal lån for PHM. 
 

                                                           

169 (100/76)*64= 84,210526315789473684210526315789 
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Hvis vi ser Top 10 listen og deres DK5, og rangordner dem ift. Antal afvisninger, så kan vi se at gruppe 37 
(med 26 afvisninger)170 ligger på en første plads, efterfulgt af gruppe 30 (med 12 afvisninger)171, grupperne 
38  og 80 (med hver 5 afvisninger)172, grupperne 61 og SK (med hver 4 afvisnigner) 173, og tilslut grupperne 
04, 33, 56 og 81 (med hver 2 afvisninger)174. 
 

                                                           

1708+7+5+2+2+2=26 

171 12 

172 5 

173 4 

174 2 
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Bilag 1B: Professionshøjskole University Col-

lege Nordjylland 
 
Statistik modulet fra Ebib.dk levere seks tabeller, der alle er en form for brugsstatistik. De seks tabeller er: 
 

7. Institution Lending Balance Report 
8. Lending Sales Report 
9. Loan Rejection Report 
10. Login Details Report  
11. Number of Successful Title Requests by Month and Title 
12. Number of Turnaways Title Requests by Month and Title 

 
Fire tabeller hører under kategorien ”Institution Reports” og det drejer sig om: 

 Institution Lending Balance Report 

 Lending Sales Report 

 Loan Rejection Report 

 Login Details Report 
 
To tabeller hører under kategorien ”Counter Reports” og det drejer sig om: 

 Number of Successful Title Request by Month and Title 

 Number of Turnaways Title Request by Month and Title 
 
Institution Lending Balance Report: 
Raporten giver en oversigt over det samlede økonomiske forbrug af lån, fordelt på måneder og år. 
 
Lending Sales Report: 
Rapporten giver en oversigt over hvilke titler (med isbn og forlag) der er lånt, samt datoen for lånet og pri-
sen for lånet. 
 
Loan Rejection Report: 
Rapporten giver en oversigt over hvilke lån der er blevet forsøgt genlånt på titel (med ISBN), samt dato og 
fejltype. 
 
Login Details Report: 
Rapporten giver en oversigt over alle forsøg på login i Ebib.dk, både de login der var en succes og dem der 
failed, fordelt på dato. 
 
Number of Successful Title Requests by Month and Title: 
Rapporten giver en oversigt over succesfulde lån fordelt på titel, forlag, isbn og måned og år. 
 
Number of Turnaways Title Requests by Month and Title: 
Rapporten giver en oversigt over afviste lån fordelt på titel, forlag, isbn og måned og år. 
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Alle tal er trukket i perioden 1. september 2008 til og med 30. april 2009. I det følgende vil vi fokusere på 
Professionshøjskolen University College Nordjyllands tal. 
 

Institution Lending Balance Report 
 
Institution Lending Balance Report giver en oversigt over det samlede økonomiske forbrug af lån, fordelt på 
måneder og år. I nedenstående tabel har vi samlet forbrugsdata (i Dkr.) fra 2008 og 2009 i samme tabel, 
fordelt på måned 
 
UCN SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT GENNEMSNIT 

KR 206,99 692,18 1607,22 992,78 849,44 2011,14 2187,10 2632,22 11179,07 1397,384 
Tabel 1B.1 (UCN Lending Balance Report) 

 
UCN havde et samlet forbrug på Dkr. 11.179,07 i forsøgsperioden. Det giver et gennemsnitlig forbrug pr. 
måned på ca. Dkr. 1397,38. UCN havde sat Dkr. 22.000,00 af til forsøget, hvilke betyder at de har brugt ca. 
50,81 %175 af det budgetterede. 
 

 
Graf 1B.1 (UCN Lending Balance Report) 

 
Hvis man se på grafen ”UCN Lending Balance Report” kan man se at forbruget samlet set er stigende i for-
søgsperioden, med et lille dyk over december og januar. 

                                                           

175 (100/22000)*11179,07= 50,813954545454545454545454545455 
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Lending Sales Report 
 
Lending Sales Report giver en oversigt over hvilke titler (med isbn og forlag) der er lånt, samt datoen for 
lånet og prisen for lånet. I nedenstående tabel har vi samlet data (i Dkr.) fra 2008 og 2009 i samme tabel, 
fordelt på måned, uddelt på Lån (antal lån i perioden), Titler (antal af forskellige titler i perioden), Forlag 
(antal af forskellige forlag i perioden), Pris (den samlede pris for lån i perioden), Min Pris (den mindste pris i 
perioden), Max Pris (den maksimale pris i perioden) og Dage (antal dage lånene har været fordelt på i peri-
oden). 
 
UCN SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT GENNEMSNIT 

LÅN 12 39 87 55 47 102 101 122 565 70.625 

TITLER 11 34 57 44 42 76 59 76 - 49,875 

FORLAG 9 18 16 18 15 20 17 22 - 16,875 

PRIS 206,99 692,18 1607,22 992,79 849,46 1985,25 2187,14 2616,34 11179,07 1397,38375 

MIN PRIS 3 2,5 2,5 3 3 2,5 3 7,6 - 3,3875 

MAX PRIS 33,4 38 50 38,02 50 38 38 38,02 - 40,43 

DAGE 5 19 26 18 22 19 25 27 161 20,125 
Tabel 1B.2 (UCN Lending Sales Report) 

 
I forsøgsperioden har UCN I alt haft 565 lån, hvilket giver et gennemsnit på ca. 71 lån pr. måned eller ca. 
2lån pr. dag176. Lånene er fordelt på i gennemsnit ca. 50 forskellige titler pr. måned og de kommer i gen-
nemsnit fra ca. 17 forskellige forlag pr. måned.  
 
De 565 lån fordeler sig over 161 dage hvilket giver et gennemsnit på ca. 4lån pr. dag177 eller et gennemsnit 
på ca. 71 lån pr. måned. 
 
Forsøgsperioden dækker over 242 dage og for UCN’s vedkommende er alle lån foretaget på 161 dage, hvil-
ket giver et gennemsnitligt aktivitet på Ebib.dk på ca. 38,84 %178. 
 
Den gennemsnitlige minimums pris pr. lån er ca. Dkr. 3,39 og den gennemsnitlige maksimums pris pr. lån er 
Dkr. 40,43. 
 
Stykprisen pr. lånt bog er ca. Dkr.19,79179. 
 
Hvis man sammenligner prisen fra tabellerne ”Lending Sales Report” og ” Institution Lending Balance Re-
port ” kan man se at der er en forskel på beløbene på i alt Dkr. 0,05. Tallene fra de to tabeller burde være 
ens og i dette tilfælde henviser vi til vores metodeafsnit, for en forklaring. 
 

                                                           

176565/242= 2,3347107438016528925619834710744 

177 565/161= 3,5093167701863354037267080745342 

178 (100/242)*161= 66,528925619834710743801652892562 

179 11179,07/565= 19,785964601769911504424778761062 
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Graf 1B.2 (UCN Lending Sales Report I) 

 
Hvis man ser på grafen ”UCN Lending Sales Report I”, så viser den antal lån, titler, forlag og dage i forsøgs-
perioden. Graferne ”Lån” og ”Titler” følges pænt ad, og de topper alle i april. Graferne ”Forlag” og ”dage” 
følges ad, og er en mere jævn kurve – nærmest lineært.  
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Graf 1B.3 ((UCN Lending Sales Report II) 

Hvis man ser på grafen ”UCN Lending Sales Report II”, så viser dels at forbruget er stigende, og at mini-
mums og maksimums prisen følges pænt ad, uden de store udsving. 
 

Loan Rejection Report 
 
Loan Rejection Report giver en oversigt over hvilke lån der er blevet forsøgt genlånt på titel (med ISBN), 
samt dato og fejltype. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, fordelt på 
måned, udelt på Rejection (antal afvisninger af forsøg på genlån), Titler (antal af forskellige titler i perioden, 
der forsøges genlånt) og Dage (antal dage forsøgene har været fordelt på i perioden). 
 
UCN SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT GENNEMSNIT 

REJECTION 5 17 50 37 23 40 73 20 265 33,125 

TITLER 3 7 20 17 7 20 26 12 - 14 

DAGE 2 9 16 13 6 10 15 11 82 10,25 
Tabel 1B.3 (UCN Loan Rejection Report) 

 
UCN har i forsøgsperioden i alt haft 265 afvisninger af forsøg på genlån, hvilket giver et gennemsnit på ca. 
33 pr. måned eller ca. 1 pr dag180. Afvisningerne er fordelt over i alt 82 dage, hvilket giver et gennemsnit på 
ca. 3pr. dag181. 
 

                                                           

180 (265/242)= 1,0950413223140495867768595041322 

181 (265/82)= 3,2317073170731707317073170731707 
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Når vi ser på forsøgsperioden har der været afvisninger ca. 33,9 %182 af dagene. Når vi ser på hvor mange 
titler der i gennemsnit blev afvist pr. måned drejer det sig om 14 titler. 
 

 
Graf 1B.4 (UCN Loan Rejection Report) 

Hvis man ser på grafen ”UCN Loan Rejection Report” kan man se at graferne samlet set er stigende, topper 
to gange i forsøgsperioden – november og marts. En tolkning på dette kunne være at flere lånerne i no-
vember og ikke er klar over at man ikke kan genlåne en bog før karenstiden på otte dage er over, hvilket 
kunne indikere at vi har med nye lånere at gøre. 
UCN har i forsøgsperioden haft 265 afvisninger af forsøg på genlån, hvilket giver et gennemsnit på 33,125 
pr. måned. Afvisningerne (rejection) er fordelt over 82 dage, hvilket giver et gennemsnit på ca. 3 dag pr. 
måned. 
 
 

Login Details Report  
 
Login Details Report giver en oversigt over alle forsøg på login i Ebib.dk, både de login der var en succes og 
dem der failed, fordelt på dato. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, 
fordelt på måned, uddelt på Failed (login som ikke lykkes), Succes (login som lykkes), Failed (Dage) (antal 
dage login som ikke lykkes, har være fordelt på i perioden), Succes (Dage) (antal dage login som lykkes, har 
være fordelt på i perioden) og Dage (antal dage login som både lykkes og  ikke lykkes, har være fordelt på i 
perioden). 
 
 
 

                                                           

182 (100/242)*82= 33,884297520661157024793388429752 
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UCN SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT GENNEMSNIT 

FAILED 19 16 50 41 45 52 61 67 351 43,875 

SUCCES 15 47 121 66 53 92 161 143 698 87,25 

FAILED 
(DAGE) 1 8 21 14 11 11 18 13 97 12,125 

SUCCES 
(DAGE) 5 21 27 16 21 23 26 27 166 20,75 

DAGE I 
ALT 5 24 27 19 23 23 27 27 175 21,875 

Tabel 1B.4 (UCN Login Details Report) 

 
UCN har i alt haft 1049183 login eller forsøg på login, i forsøgsperioden, fordelt på i alt 175 dage. Det giver et 
gennemsnitligt login eller forsøg på login, i forsøgsperioden på ca. 131184 pr. måned eller ca. 4185 pr. dag. 
 
I forsøgsperioden var der login eller forsøg på login på ca. 72,31 %186 af dagene. Fordelt ud på henholdsvis 
login (Succes) og forsøg på login (Failed), i forsøgsperioden, var der login (Succes) ca. 68,60 %187 af dagene 
og forsøg på login (Failed) ca. 40,08 %188 af dagene.  
 
Af de 473 login eller forsøg på login, var ca. 66,54 %189 en succes og ca. 33,46 %190 en fiasko. 
Af alle de dage hvor der var succes med login, var der i gennemsnit ca. 4 login der lykkes pr. dag191. Af alle 
dage hvor der var login eller forsøg på login, var der i gennemsnit ca. 4 login der lykkes pr. dag 192 og set hen 
over forsøgsperioden var det i gennemsnit ca. 3 login der lykkes pr. dag 193. 
 
Af alle de dage, hvor der var fiasko med login, var der i gennemsnit ca. 4 login der mislykkedes pr. dag 194. Af 
alle dage hvor der var login eller forsøg på login, var der i gennemsnit ca. 2 login der mislykkedes pr. dag 195 
og set hen over forsøgsperioden var det i gennemsnit ca. 1 login der mislykkedes pr. dag 196. 
 

                                                           

183 (351+698)=1049 

184 (351+698)/8= 131,125 

185 (351+698)/242= 4,3347107438016528925619834710744 

186 (100/242)*175= 72,314049586776859504132231404959 

187 (100/242)*166= 68,595041322314049586776859504132 

188 (100/242)*97= 40,082644628099173553719008264463 

189 (100/1049)*698= 66,539561487130600571973307912297 

190 (100/1049)*351= 33,460438512869399428026692087703 

191 (698/166)= 4,2048192771084337349397590361446 

192 (698/175)= 3,9885714285714285714285714285714 

193 (698/242)= 2,8842975206611570247933884297521 

194 (351/97)= 3,6185567010309278350515463917526 

195 (351/175)= 2,0057142857142857142857142857143 

196 (351/242)= 1,4504132231404958677685950413223 
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Graf 1B.5 (UCN Login Details Report) 

 
Hvis man ser på grafen kan man se at den login (der lykkedes) topper i november og marts, hvilket hænger 
godt sammen med rejections tallene for sammen måned. En graf der tiltrækker sig opmærksomhed er ”Da-
ge i alt” som er stigende og fortæller hvor mange gange lånerne forsøger at logge og måske også brugen af 
Ebib.  
 

Number of Successful Title Requests by Month and Title 
 
Number of Successful Title Requests by Month and Title giver en oversigt over lån fordelt på titel, forlag, 
isbn og måned og år. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, fordelt ud på 
måned og Antal Lån (samlede antal lån).  
 
UCN SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT Gennemsnit 

ANTAL LÅN 12 39 87 54 46 98 100 121 557 69,625 
Tabel 1B.5 (UCN Number of Successful Title Requests by Month and Title) 

 
Tabellen viser at der i alt har været 557 lån i forsøgsperioden, hvilket giver et gennemsnit på ca. 70 lån pr. 
måned eller ca. 2 pr. dag197.  

                                                           

197 557/242=2,3016528925619834710743801652893  
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Graf 1B.6 (UCN Number of Successful Title Requests by Month and Title) 

 
Hvis man sammenligner antal lån fra tabellerne ”Lending Sales Report” og ”Number of Successful Title Re-
quest by Month and Title” kan man se at der er en forskel på lånene på i alt 8 lån. Tallene fra de to tabeller 
burde være ens og i dette tilfælde henviser vi til vores metodeafsnit, for en forklaring. 
 
I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 rangordnet i samme tabel, fordelt ud på Titel 
(titel på bog), Forlag (navn på bogen forlag), ISBN (bogens isbn nummer), Antal Lån (antal lån som den en-
kelte bog samlet har haft i perioden), samt hvilket DK5 nummer den enkelte titel har fået tildelt af DBC198.  
 
UCN TITEL FORLAG ISBN ANTAL LÅN DK5 

NR 1 Identitet Hans Reitzels Forlag  9788741252384 20 30,13 

NR 2 Dansk, kultur og 
kommunikation 

Akademisk Forlag  9788750040170 15 37,21 

NR 3 Videnskabsteori Gyldendal  9788762502239 13 19,01 

NR 4 Individ, institution 
og samfund 

Academica  9788776756819 12 37,01 

NR 5 Grundbog i pædago-
gik 
 
Læringens og tænk-
ningens stil 
 
Samfundet i pæda-

Gyldendal 
 
 
Billesø og Baltzer - 
Bogforlagene 
 
Akademisk Forlag 

 9788762501843 
 
 
9788778422149 
 
 
9788750040309 

11 37,01 
 
 
37,1 
 
 
37,01 

                                                           

198 Data som ikke leveres af Ebib rapporterne, men data som forfatterne har trukket fra netpunkt.dk 
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gogisk arbejde 

NR 8 Faglig læsning Gyldendal  9788762501775 10 37,14896 

NR 9 Mellem omsorg og 
metode 

Pædagogisk Ud-
dannelses Center 

 9788791562372 9 38,5 

NR 10 Børn og unge med 
særlige behov 
 
 
Kommunikation og 
økomentale syste-
mer 
 
Vygotsky i pædago-
gikken 

Danmarks Pædago-
giske Universitets 
Forlag 
 
Akademisk Forlag 
 
 
Bogforlaget Fryden-
lund A/S 

 9788776842369 
 
 
 
9788750040521 
 
 
9788778873286 
 

8 38,5 
 
 
 
12 
 
 
37,01 

Tabel 1B.6 (UCN Top 10 over  lånte titler) 

 
Tabellen er en Top 10 over hvilke titler (12 titler i alt) der samlet set har være mest udlånt i forsøgsperioden 
ved PHM. De 12 titler dækker over 136 lån i alt, hvilket giver en Top 10 der dækker ca. 24,42 %199 af de 
samlede antal lån for UCN. 
 
Hvis vi ser Top 10 listen og deres DK5, og rangordner dem ift. Antal lån, så kan vi se at gruppe 37 (med 78 
lån)200 ligger på en første plads, efterfulgt af gruppe 30 (med 20 lån)201, gruppe 38 (med 17 lån)202, gruppe 
19 (med 13 lån)203 og tilslut gruppe 12 (med 8 lån)204. 
 

Number of Turnaways Title Requests by Month and Title 
 
Number of Turnaways Title Requests by Month and Title giver en oversigt over afviste lån fordelt på titel, 
forlag, isbn og måned og år. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 rangordnet i samme 
tabel, fordelt ud på måned og Antal afvisninger. 
 

UCN SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I Alt Gennemsnit 

ANTAL AFVISNINGER 5 17 50 37 23 36 73 20 261 32,625 
Tabel 1B.7 (UCN Number of Turnaways Title Requests by Month and Title) 

 
Tabellen viser at der i alt har været 261 afvisninger i forsøgsperioden, hvilket giver et gennemsnit på ca. 33 
afvisninger pr. måned eller ca. 1 pr. dag205. 

                                                           

199 (100/557)*136= 24,416517055655296229802513464991 

20015+12+11+11+11+10+8=78 

201 20 

202 9+8=17 

203 13 

204 8 

205 261/242= 1,0785123966942148760330578512397 
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Graf 1B.7 (UCN Number of Turnaways Title Requests by Month and Title) 

 
Hvis man sammenligner antal lån fra tabellerne ”Loan Rejection Report” og ”Number of Turnaways Title 
Request by Month and Title” kan man se at der er en forskel på afvisningerne på i alt 4 afvisninger. Tallene 
fra de to tabeller burde være ens og i dette tilfælde henviser vi til Kapitel 11 – Metode for en forklaring.   
 
I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 rangordnet i samme tabel, fordelt ud på Titel 
(titel på bog), Forlag (navn på bogen forlag), ISBN (bogens isbn nummer), Antal Afvisninger (antal afvisnin-
ger som den enkelte bog samlet har haft i perioden), samt hvilket DK5 nummer den enkelte titel har fået 
tildelt af DBC206.  
 
UCN TITEL FORLAG ISBN ANTAL AFVISNINGER DK5 

NR 1 Individ, institution 
og samfund 
 
Samfundet i pæda-
gogisk arbejde 

Academica 
 
 
Akademisk Forlag 

 9788776756819 
 
 
9788750040309 

15 37,01 
 
 
37,01 

NR 3 Faglig læsning Gyldendal  9788762501775 12 37,14896 

NR 4 Identitet Hans Reitzels Forlag  9788741252384 11 30,13 

NR 5 Den autentiske 
lærer 
 
Videnskabsteori 

Gyldendal 
 
Gyldendal 

 9788762502130 
 
9788762502239 

10 37,39 
 
19,01 

NR 7 Børn på nettet Academica  9788776755409 8 07,01 

                                                           

206 Data som ikke leveres af Ebib rapporterne, men data som forfatterne har trukket fra netpunkt.dk 
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Faktiske tekster 
 
Kommunikation, 
organisation og 
ledelse 

 
Academica 
 
Hans Reitzels Forlag 

 
9788776756840 
 
9788741250922 

 
80,15 
 
60,1 

NR 10 Dansk, kultur og 
kommunikation 
 
Legetyper 
 
 
Læringens og tænk-
ningens stil 

Akademisk Forlag 
 
 
Danmarks Mindste 
Forlag 
 
Billesø og Baltzer - 
Bogforlagene 

 9788750040170 
 
 
9788799109418 
 
 
9788778422149 

6 37,12 
 
 
13,43 
 
 
37,1 

Tabel 1B.8 (UCN Top 10 over afviste genlån af  titler) 

 
Tabellen er en Top 10 over hvilke titler (12 titler i alt) der samlet set har være mest afviste i forsøgsperioden 
ved UCN. De 12 titler dækker over 155 afvisninger i alt, hvilket giver en Top 10 der dækker ca. 59,39 %207 af 
de samlede antal lån for UCN. 
 
Hvis vi ser Top 10 listen og deres DK5, og rangordner dem ift. Antal afvisninger, så kan vi se at gruppe 37 
(med 64 afvisninger)208 ligger på en første plads, efterfulgt af gruppe 30 (med 11 afvisninger)209, gruppe 19 
(med 10 afvisninger)210, grupperne 07, 60 og 80 (med hver 8 afvisninger) 211 og til slut gruppe 13 (med 6 
afvisninger)212. 

                                                           

207 (100/261)*155= 59,386973180076628352490421455939 

20815+15+12+10+6+6=64 

209 11 

210 10 

211 8 

212 6 
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Bilag 1C: Professionshøjskole University Col-

lege Vest 
 
Statistik modulet fra Ebib.dk levere seks tabeller, der alle er en form for brugsstatistik. De seks tabeller er: 
 

13. Institution Lending Balance Report 
14. Lending Sales Report 
15. Loan Rejection Report 
16. Login Details Report  
17. Number of Successful Title Requests by Month and Title 
18. Number of Turnaways Title Requests by Month and Title 

 
Fire tabeller hører under kategorien ”Institution Reports” og det drejer sig om: 

 Institution Lending Balance Report 

 Lending Sales Report 

 Loan Rejection Report 

 Login Details Report 
 
To tabeller hører under kategorien ”Counter Reports” og det drejer sig om: 

 Number of Successful Title Request by Month and Title 

 Number of Turnaways Title Request by Month and Title 
 
Institution Lending Balance Report: 
Raporten giver en oversigt over det samlede økonomiske forbrug af lån, fordelt på måneder og år. 
 
Lending Sales Report: 
Rapporten giver en oversigt over hvilke titler (med isbn og forlag) der er lånt, samt datoen for lånet og pri-
sen for lånet. 
 
Loan Rejection Report: 
Rapporten giver en oversigt over hvilke lån der er blevet forsøgt genlånt på titel (med ISBN), samt dato og 
fejltype. 
 
Login Details Report: 
Rapporten giver en oversigt over alle forsøg på login i Ebib.dk, både de login der var en succes og dem der 
failed, fordelt på dato. 
 
Number of Successful Title Requests by Month and Title: 
Rapporten giver en oversigt over succesfulde lån fordelt på titel, forlag, isbn og måned og år. 
 
Number of Turnaways Title Requests by Month and Title: 
Rapporten giver en oversigt over afviste lån fordelt på titel, forlag, isbn og måned og år. 
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Alle tal er trukket i perioden 1. september 2008 til og med 30. april 2009. I det følgende vil vi fokusere Pro-
fessionshøjskole University College Vest’s tal. 
 

Institution Lending Balance Report 
 
Institution Lending Balance Report giver en oversigt over det samlede økonomiske forbrug af lån, fordelt på 
måneder og år. I nedenstående tabel har vi samlet forbrugsdata (i Dkr.) fra 2008 og 2009 i samme tabel, 
fordelt på måned 
 
UCV SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT GENNEMSNIT 

KR 157,70 1002,28 1789,66 832,97 1115,17 924,80 1215,48 1508,39 8546,45 1068,30625 
Tabel 1C.1 (UCV Lending Balance Report) 

 
UCV havde et samlet forbrug på Dkr. 8546,45 i forsøgsperioden. Det giver et gennemsnitlig forbrug pr. må-
ned på ca. Dkr. 1068,31. UCV havde sat Dkr. 15000,00 af til forsøget, hvilke betyder at de har brugt ca. 
56,98 %213 af det budgetterede. 
 

 
Graf 1C.1 (UCV Lending Balance Report) 

 
 

                                                           

213 (100/15000)*8546,46= 56,9764 
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Hvis man ser på grafen ”UCV Lending Balance Report” kan man se forbruget svinger lidt, men samlet set må 
sige at være stigende. November var den måned hvor det største forbrug var, efterfulgt af april. 
 
 

Lending Sales Report 
 
Lending Sales Report giver en oversigt over hvilke titler (med isbn og forlag) der er lånt, samt datoen for 
lånet og prisen for lånet. I nedenstående tabel har vi samlet data (i Dkr.) fra 2008 og 2009 i samme tabel, 
fordelt på måned, uddelt på Lån (antal lån i perioden), Titler (antal af forskellige titler i perioden), Forlag 
(antal af forskellige forlag i perioden), Pris (den samlede pris for lån i perioden), Min Pris (den mindste pris i 
perioden), Max Pris (den maksimale pris i perioden) og Dage (antal dage lånene har været fordelt på i peri-
oden). 
 
UCV SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT GENNEMSNIT 

LÅN 7 56 83 37 49 50 57 72 411 51,375 

TITLER 7 44 45 27 39 39 44 50 - 36,875 

FORLAG 7 16 10 11 15 14 15 13 - 12,625 

PRIS 157,70 1002,28 1789,66 832,98 1115,17 924,80 1215,48 1508,39 8546,46 1068,3075 

MIN PRIS 7,40 2,50 3 9,60 3,80 7,60 3,50 3,90 - 5,1625 

MAX PRIS 50 31,9 31,9 31,9 38 36,8 33,5 36 - 36,25 

DAGE 5 21 24 15 25 20 19 19 148 18,5 
Tabel 1C.2 (UCV Lending Sales Report) 

 
I forsøgsperioden har UCV I alt haft 411 lån, hvilket giver et gennemsnit på ca. 51 lån pr. måned eller ca. 2 
lån pr. dag 214. Lånene er fordelt på i gennemsnit ca. 37 forskellige titler pr. måned og de kommer i gennem-
snit fra ca. 13 forskellige forlag pr. måned.  
 
De 411 lån fordeler sig over 148 dage hvilket giver et gennemsnit på ca. 4 lån pr. dag 215 eller et gennemsnit 
på ca. 71 lån pr. måned. 
 
Forsøgsperioden dækker over 242 dage og for UCN’s vedkommende er alle lån foretaget på 161 dage, hvil-
ket giver et gennemsnitligt aktivitet på Ebib.dk på ca. 61,16 %216.  
 
Den gennemsnitlige minimums pris pr. lån er ca. Dkr. 5,16 og den gennemsnitlige maksimums pris pr. lån er 
Dkr. 36,25. 
 
Stykprisen pr. lånt bog er ca. Dkr. 20,79217. 
 

                                                           

214411/242= 1,6983471074380165289256198347107 

215 565/161= 3,5093167701863354037267080745342 

216 (100/242)*148= 61,157024793388429752066115702479 

217 8546,46/411= 20,794306569343065693430656934307 
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Hvis man sammenligner prisen fra tabellerne ”Lending Sales Report” og ” Institution Lending Balance Re-
port ” kan man se at der er en forskel på beløbene på i alt Dkr. 0,05. Tallene fra de to tabeller burde være 
ens og i dette tilfælde henviser vi til Kapitel 11 – Metode for en forklaring.   
 

 
Graf 1C.2 (UCV Lending Sales Report I) 

 
Hvis man ser på grafen ”PHM Lending Sales Report I”, så viser den antal lån, titler, forlag og dage i forsøgs-
perioden. Alle graferne følges pænt ad, og de topper alle i november. 
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Graf 1C.3 (UCV Lending Sales Report II) 

Hvis man ser på grafen ”PHM Lending Sales Report II”, så viser dels at forbruget samlet set er stigende, og 
at minimums og maksimums prisen følges pænt uden de store udsving. 
 
UCV havde, i perioden september til april, et samlet lån e-bøger på 411.  Det giver et gennemsnitlig lån pr. 
måned på ca. 51. I gennemsnit pr. måned drejer det sig om ca. 37 titler, der bliver lånt.  
UCV har en gennemsnitlig minimums pris pr. lån på ca. Dkr. 5,16 og en gennemsnitlig maximuns pris pr lån 
på ca. Dkr. 36,25 
De 411 lån fordeler sig over 148 dage hvilket giver et gennemsnit på 2,77 lån pr. dag eller et gennemsnit på 
18,50 lån pr. måned. 
I forsøgsperioden har lånere ved UCV brugt Ebib.dk 61,16 % af tiden. 
 
 

Loan Rejection Report 
 
Loan Rejection Report giver en oversigt over hvilke lån der er blevet forsøgt genlånt på titel (med ISBN), 
samt dato og fejltype. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, fordelt på 
måned, udelt på Rejection (antal afvisninger af forsøg på genlån), Titler (antal af forskellige titler i perioden, 
der forsøges genlånt) og Dage (antal dage forsøgene har været fordelt på i perioden). 
 
UCV SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT GENNEMSNIT 

REJECTION 7 51 50 23 37 32 38 38 276 34,5 

TITLER 4 21 15 9 13 12 13 13 - 12,5 

DAGE 4 12 16 7 14 12 12 12 89 11,125 
Tabel 1C.3 (Loan Rejection Report) 
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UCV har i forsøgsperioden i alt haft 276 afvisninger af forsøg på genlån, hvilket giver et gennemsnit på 34,5 
pr. måned eller ca. 1,1 pr. dag218. Afvisningerne er fordelt over i alt 82 dage, hvilket giver et gennemsnit på 
ca. 3,1 pr. dag 219. 
 
Når vi ser på forsøgsperioden har der været afvisninger ca. 36,8 %220 af dagene. 
 
Når vi ser på hvormange titler der i gennemsnit blev afvist pr. måned drejer det sig om ca. 13 titler. 
 

 
Graf 1C.4 (UCV Loan Rejection Report) 

 
Hvis man ser på grafen ”PHM Loan Rejection Report” kan man se at graferne er svinger, men følges ad. 
Rejection-grafen topper i oktober og november. Graferne Titler og Dage følges pænt ad.  
 
 
 
 

                                                           

218 (276/242)= 1,1404958677685950413223140495868 

219 (276/89)= 3,1011235955056179775280898876404 

220 (100/242)*89= 36,77685950413223140495867768595 
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Login Details Report  
 
Login Details Report giver en oversigt over alle forsøg på login i Ebib.dk, både de login der var en succes og 
dem der failed, fordelt på dato. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, 
fordelt på måned, uddelt på Failed (login som ikke lykkes), Succes (login som lykkes), Failed (Dage) (antal 
dage login som ikke lykkes, har været fordelt på i perioden), Succes (Dage) (antal dage login som lykkes, har 
være fordelt på i perioden) og Dage (antal dage login som både lykkes og  ikke lykkes, har være fordelt på i 
perioden). 
 
UCV SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT GENNEMSNIT 

FAILED 5 7 13 7 18 23 5 23 101 12,625 

SUCCES 27 86 105 40 70 65 80 80 553 69,125 

FAILED 
(DAGE) 2 7 8 4 3 9 3 10 46 5,75 

SUCCES 
(DAGE) 7 21 27 16 27 23 26 24 171 21,375 

DAGE I 
ALT 7 21 27 17 27 23 26 24 172 21,50 

Tabel 1C.4 (UCV Login Details Report) 

 
UCV har i alt haft 654221 login eller forsøg på login, i forsøgsperioden, fordelt på i alt 172 dage. Det giver et 
gennemsnitligt login eller forsøg på login, i forsøgsperioden på ca. 82 pr. måned222 eller ca. 3 pr. dag 223. 
 
I forsøgsperioden var der login eller forsøg på login på ca. 71,07 %224 af dagene. Fordelt ud på henholdsvis 
login (Succes) og forsøg på login (Failed), i forsøgsperioden, var der login (Succes) ca. 70,66 %225 af dagene 
og forsøg på login (Failed) ca. 19,01 %226 af dagene.  
 
Af de 654 login eller forsøg på login, var ca. 84,56 %227 en succes og ca. 15,44 %228 en fiasko. 
 
Af alle de dage hvor der var succes med login, var der i gennemsnit ca. 3 login der lykkeds pr. dag 229. Af alle 
dage hvor der var login eller forsøg på login, var der i gennemsnit ca. 3 login der lykkeds pr. dag 230 og set 
hen over forsøgsperioden var det i gennemsnit ca. 2 login der lykkeds pr. dag 231. 

                                                           

221 (101+553)=654 

222 (101+553)/8= 81,75 

223 (101+553)/242= 2,7024793388429752066115702479339 

224 (100/242)*172= 71,074380165289256198347107438017 

225 (100/242)*171= 70,661157024793388429752066115702 

226 (100/242)*46= 19,008264462809917355371900826446 

227 (100/654)*553= 84,556574923547400611620795107034 

228 (100/654)*101= 15,443425076452599388379204892966 

229 (553/171)= 3,233918128654970760233918128655 

230 (553/172)= 3,2151162790697674418604651162791 
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Af alle de dage, hvor der var fiasko med login, var der i gennemsnit ca. 2 login der mislykkedes pr. dag 232. Af 
alle dage hvor der var login eller forsøg på login, var der i gennemsnit ca. 1 login der mislykkedes pr. dag 233 
og set hen over forsøgsperioden var det i gennemsnit ca. 0,4 login der mislykkedes pr. dag 234. 
 

 
Graf 1C.5 (UCV Login Details Report) 

 
Hvis man ser på grafen kan man se at den login (der lykkedes) topper i november, hvilket hænger godt 
sammen med udlånstallene for sammen måned.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 

231 (553/242)= 2,2851239669421487603305785123967 

232 (101/46)= 2,1956521739130434782608695652174 

233 (101/172)= 0,58720930232558139534883720930233 

234 (101/242)= 0,41735537190082644628099173553719 
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Number of Successful Title Requests by Month and Title 
 
Number of Successful Title Requests by Month and Title giver en oversigt over lån fordelt på titel, forlag, 
isbn og måned og år. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 i samme tabel, fordelt ud på 
måned og Antal Lån (samlede antal lån).  
 
UCV SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I ALT Gennemsnit 

ANTAL LÅN 7 55 82 36 49 50 57 72 408 51 
Tabel 1C.5 (UCV Number of Successful Title Requests by Month and Title) 

 
Tabellen viser at der i alt har været 408 lån i forsøgsperioden, hvilket giver et gennemsnit på ca. 51 lån pr. 
måned eller ca. 2 pr. dag235.  
 

 
Graf 1C.6 (UCV Number of Successful Title Requests by Month and Title) 

 
Hvis man sammenligner antal lån fra tabellerne ”Lending Sales Report” og ”Number of Successful Title Re-
quest by Month and Title” kan man se at der er en forskel på lånene på i alt 3 lån. Tallene fra de to tabeller 
burde være ens og i dette tilfælde henviser vi til vores metodeafsnit, for en forklaring. 
 

                                                           

235 408/242=1,6859504132231404958677685950413  
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I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 rangordnet i samme tabel, fordelt ud på Titel 
(titel på bog), Forlag (navn på bogen forlag), ISBN (bogens isbn nummer), Antal Lån (antal lån som den en-
kelte bog samlet har haft i perioden), samt hvilket DK5 nummer den enkelte titel har fået tildelt af DBC236.  
 
UCV TITEL FORLAG ISBN ANTAL LÅN DK5 

NR 1 Humanistisk forskning Akademisk Forlag  9788750040491 32 61,07 

NR 2 Sundhedspædagogik for 
praktikere 

Munksgaard Danmark  9788762807600 15 61,4 

NR 3 Videnskabsteori Munksgaard Danmark  9788762807310 11 19,01 

NR 4 Virksomhedsdrift Erhvervsskolernes 
Forlag 

 9788757132113 10 60,1 

NR 5 Etniske minoriteter 
 
Forandringsledelse 
 
Magt og forandring i 
socialt arbejde 

Munksgaard Danmark 
 
Børsens Forlag 
 
Akademisk Forlag 

 9788762806979 
 
9788776643461 
 
9788750040019 

7 61,01 
 
60,1 
 
38,4 

NR 8 Interaktionel sygepleje-
praksis 
 
Mennesker med kræft 
 
Menneskets psykologi 
 
Samfundet i pædagogisk 
arbejde 

Munksgaard Danmark 
 
 
Munksgaard Danmark 
 
Munksgaard Danmark 
 
Akademisk Forlag 

 9788762807495 
 
 
9788762807341 
 
9788762806740 
 
9788750040309 

6 61,701 
 
 
61,606 
 
13 
 
37,01 

Tabel 1C.6 (UCV Top 10 over lån af titler) 

  
Tabellen er en Top 10 over hvilke titler (11 titler i alt) der samlet set har været mest udlånt i forsøgsperio-
den ved UCV. De 11 titler dækker over 113 lån i alt, hvilket giver en Top 10 der dækker ca. 27,70 %237 af de 
samlede antal lån for UCV. 
 
Hvis vi ser Top 10 listen og deres DK5, og rangordner dem ift. Antal lån, så kan vi se at gruppe 61 (med 66 
lån)238 ligger på en første plads, efterfulgt af gruppe 60 (med 17 lån)239, gruppe 19 (med 11 lån)240, gruppe 
38 (med 7 lån)241 og tilslut grupperne 13 (med 6 lån)242 og 37 (med 6 lån)243. 
 
 

                                                           

236 Data som ikke leveres af Ebib rapporterne, men data som forfatterne har trukket fra netpunkt.dk 

237 (100/408)*113= 27,696078431372549019607843137255 

23832+15+7+6+6=66 

239 10+7=17 

240 11 

241 7 

242 6 

243 6 
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Number of Turnaways Title Requests by Month and Title 
 
Number of Turnaways Title Requests by Month and Title giver en oversigt over afviste lån fordelt på titel, 
forlag, isbn og måned og år. I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 rangordnet i samme 
tabel, fordelt ud på måned og Antal afvisninger. 
 

UCV SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR I Alt Gennemsnit 

ANTAL AFVISNINGER 7 51 50 23 37 32 38 5 243 30,375 

Tabel 1C.7 (UCV Number of Turnaways Title Requests by Month and Title) 

 
Tabellen viser at der i alt har været 243 afvisninger i forsøgsperioden, hvilket giver et gennemsnit på ca. 30 
afvisninger pr. måned eller ca. 1 pr. dag244 pr. dag.  
 

 
Graf 1C.7 (UCV Number of Turnaways Title Requests by Month and Title) 

 
Hvis man sammenligner antal lån fra tabellerne ”Loan Rejection Report” og ”Number of Turnaways Title 
Request by Month and Title” kan man se at der er en forskel på afvisningerne på i alt 33 afvisninger. Tallene 
fra de to tabeller burde være ens og i dette tilfælde henviser vi til Kapitel 11 – Metode for en forklaring.   
 
I nedenstående tabel har vi samlet data fra 2008 og 2009 rangordnet i samme tabel, fordelt ud på Titel 
(titel på bog), Forlag (navn på bogen forlag), ISBN (bogens isbn nummer), Antal Afvisninger (antal afvisnin-

                                                           

244 243/242= 1,0041322314049586776859504132231 
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ger som den enkelte bog samlet har haft i perioden), samt hvilket DK5 nummer den enkelte titel har fået 
tildelt af DBC245.  
 
UCV TITEL FORLAG ISBN ANTAL 

AFVISNINGER 
 

NR 1 Humanistisk forskning Akademisk Forlag  9788750040491 24 61,07 

NR 2 Forandringsledelse Børsens Forlag  9788776643461 13 60,1 

NR 3 Dansk, kultur og 
kommunikation 
 
Statistik i ord 

Akademisk Forlag 
 
 
Munksgaard Dan-
mark 

 9788750040170 
 
 
9788762807532 

11 37,21 
 
 
61,07 

NR 5 Klinisk forskningsme-
tode 
 
Samfundet i pædago-
gisk arbejde 
 
Virksomhedsdrift 

Munksgaard Dan-
mark 
 
Akademisk Forlag 
 
 
Erhvervsskolernes 
Forlag 

 9788762807167 
 
 
9788750040309 
 
9788757132113 

7 61,07 
 
 
37,01 
 
60,1 

NR 8 Censorbogen 
 
Epidemiologi og evi-
dens 
 
Idrætspsykologi 
 
 
Mennesker med kræft 
 
Sundhedspædagogik 
for praktikere 

Gads Forlag 
 
Munksgaard Dan-
mark 
 
Bogforlaget Fryden-
lund A/S 
 
Munksgaard Dan-
mark 
 
Munksgaard Dan-
mark 

 9788712042860 
 
9788762806634 
 
9788778874269 
 
 
9788762807341 
 
9788762807600 

6 61,707 
 
61,41 
 
79,601 
 
 
61,606 
 
61,4 

Tabel 1C.8 (UCV Top 10 over afviste genlån af  titler) 

 
Tabellen er en Top 10 over hvilke titler (12 titler i alt) der samlet set har været mest afviste i forsøgsperio-
den ved UCV. De 12 titler dækker over 110 afvisninger i alt, hvilket giver en Top 10 der dækker ca. 25,27 
%246 af de samlede antal lån for UCV. 
 
Hvis vi ser Top 10 listen og deres DK5, og rangordner dem ift. Antal afvisninger, så kan vi se at gruppe 61 
(med 66 afvisninger)247 ligger på en første plads, efterfulgt af gruppe 60 (med 20 afvisninger)248, gruppe 37 
(med 18 afvisninger)249, og til slut gruppe 79 (med 6 afvisninger)250. 

                                                           

245 Data som ikke leveres af Ebib rapporterne, men data som forfatterne har trukket fra netpunkt.dk 

246 (100/243)*110= 45,267489711934156378600823045267 

24724+11+7+6+6+6+6+=66 

248 20 

249 18 

250 6 
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Bilag 2: Data fra spørgeskemaundersøgelse 
 
Spørgeskemaet udarbejdet af arbejdsgruppen og består samlet set af 34 spørgsmål. Ved besvarelse af 
spørgeskemaet besvarer man ikke alle spørgsmål. Spørgeskemaet tager højde for de svar man giver under-
vejs. Spørgeskema er lavet i E-survey251og lagt på internettet den 23. februar og lukket den 30. marts. Det 
har været frivilligt besvare spørgeskemaet (fodnote: se brev/bilag) 
Spørgeskemaet er opbygget således at hvis respondenten ikke gennemgår hele spørgeskemaet (ikke afslut-
ter skemaet), så bliver dataene alligevel gemt. 251 har påbegyndt skemaet og 147 har afsluttet spørgeske-
maet.  I det følgende er der en præsentation af spørgeskemaets resultater, og i relation til enkelte spørgs-
mål vil der være krydstabulering mellem spørgsmålene. 
Svarer en respondent Nej til spørgsmål 15, ledes respondenten til spørgsmål 16 og herefter til spørgsmål 
31. Svarer respondenten Ja til spørgsmål 15, ledes man til spørgsmål 17. Antallet af respondenter mellem 
spørgsmål 17 og 30 svarer til antallet af respondenter, som svarede Ja til spørgsmål 15 og ikke den samlede 
respondentgruppe. 
 
Der anvendes følgende forkortelser i spørgeskemaet: 

 PHM: Professionshøjskolen Metropol (Frederiksberg Seminarium) 

 UCN: Professionshøjskolen University College Nordjylland (De pædagogiske uddannelser) 

 UCV: Professionshøjskolen University College Vest (alle uddannelser) 
 

01: Hvilket år er du født?252 
Respondenterne er gennemsnitlig fra år 1977253 dvs. i gennemsnit 30-31 år. Fødselsårene er fra 1947 til 
1990, dvs. respondenterne svinger fra en 18-19 år til en 61-62 år. En enkelt har skrevet 2000 som fødeår, 
hvilket må betegnes som en fejl.  

                                                           

251 Relationswise Suevey Solution 

252 Spørgsmålet kan ikke krydstabuleres i Relationswise 

253 1977,09259259... afrundet til 1977. 
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02: Køn 

 
 
Ud af respondenterne var 78,40 % kvinder og 21,60 % var mænd.  
 

03: Hvilken uddannelsesinstitution er du tilknyttet? 

 
13,75 % af respondenterne er tilknyttet Professionshøjskolen Metropol (PHM), 57,50 % er tilknyttet Profes-
sionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) og 28,75 % er tilknyttet Professionshøjskolen Universi-
ty College Vest (UCV) 

Hvilken uddannelsesinstitution er du tilknyttet 
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04: Din tilknytning til uddannelsesinstitutionen er...? 

 
 
Respondenterne er overvejende studerende (80.63 %) efterfulgt af undervisere (8,75 %), bibliotekarer (6,88 
%) og biblioteksassistent (0,63 %). 3,13 % tilhøre kategorien Andet. 
 

05: Hvilken uddannelse er du tilknyttet? 

 
Respondenterne er overvejende tilknyttet Læreruddannelsen (48,75 %) efterfulgt af Pædagoguddannelsen 
(23,75%), Sygeplejerskeuddannelsen (9,38%), Socialrådgiveruddannelsen (6,88%), Natur- og kulturformid-
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11. Offentlig administrationuddannelsen 12. Procesteknologiuddannelsen 
13. Pædagoguddannelsen 14. Radiografuddannelsen 
15. Socialrådgiveruddannelsen 16. Sygeplejerskeuddannelsen 
17. Andet 18. Ikke relevant 

Din tilknytning til uddannelsesinstitutionen er...? 
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leruddannelsen (2,50%), Jordemoderuddannelsen (1,88%), Efter og Videreuddannelse (1,25%) og Andet 
(1,88%). 3.75 % har vurderet at det var Ikke relevant. Det skal bemærkes at det kun er læreruddannelsen på 
PHM og kun lærer- og pædagoguddannelserne på UCN som har deltaget i undersøgelsen. På UCV er det alle 
uddannelser. 
 

06: Råder du privat over en computer? 

Råder du privat over en computer?

158
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98,75 % råder privat over en computer. 1,25 % råder ikke over en computer.  
 

07: Har du adgang til internet hjemmefra? 

Har du adgang til Internet hjemmefra?
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99,37 % har adgang til internet hjemmefra og 0,63 % har ikke adgang til internet.  
 

08: Er din computer bærbar eller stationær? 

Er din computer bærbar eller stationær?

94

10

53
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59,87 % har en bærbar computer, 33,76 % har både en bærbar og stationær computer og 6,37 % har kun en 
stationær computer. Det betyder af ud af de 157 der har svaret på spørgsmålet, har de ca. 93,63 % en bær-
bar computer, mens ca. 40,13 % har en stationær computer. 
 

09: Er du oprettet som låner på dit uddannelsesbibliotek? 

Er du oprettet som låner på dit uddannelsesbibliotek?

149
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93,13 % er oprettet som låner på deres uddannelsesbibliotek og 6,88 % er ikke oprettet.   
Hvis vi krydstabulere spørgsmål 9 med spørgsmål 3, kan vi se, at dem der ikke er oprettet, er det 45,45 % 
fra UCN, 36,36 % fra UCV og 18,18 % fra PHM. 
 

10: Låner du materialer (bøger, tidsskrifter m.v.) på dit uddannelsesbibliotek? 

 
96,62 % har svaret Ja til at de låner på deres uddannelsesbibliotek. Hvis vi krydstabulerer spørgsmål 10 med 
spørgsmål 9, får vi også 96,92 %. 
 

11: Hvor meget låner du på dit uddannelsesbibliotek? 

Hvor meget låner du på dit dit uddannelsesbibliotek?
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69,44 % låner under 5 materialer om måneden, 27,08 % låner mellem 5 og 10 materialer om måneden og 
3,47 % låner over 10 materialer om måneden.  
 
Spørgsmål 11 opdelt pr. professionshøjskole 
Hvor meget låner du på dit ud-
dannelsesbibliotek?? 

Over 10 Mellem 5 og 10 Under 5 

PHM 5 % 5 % 90 % 

UCV 2,5 % 20 % 77,5 % 

UCN 3,57 % 35,71 % 60,71 % 

 

12: Hvad bruger du dit uddannelsesbibliotek til? 

Hvad bruger du dit uddannelsesbibliotek til?
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Brugen af uddannelsesbiblioteket fordeler sig således at 29,45 % låner bøger, 13,98 % låner tidsskrifter, 
11,23 % bruger elektroniske databaser, 8,90 % låner elektroniske bøger, 8,05 % låner dvd/videobånd, 7,63 
% låner projekter/opgaver, bruger elektroniske tidsskrifter, 5,51 % bruger Internet, 3,18 % læser aviser, 
2,54 % låner cd-rom o. lig. (2,54 %), mens 3,60 %. Har svaret Andet. 
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13: Har du fået introduktion til E-bib.dk? 

Har du fået introduktion til E-bib.dk?--<i>(E-bib er navnet på det system, som 

giver mulighed for at kunne låne og downloade elektroniske/digitale bøger via 

bibliotekets søgebase.)</i> 

48
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30 % af respondenterne har fået introduktion til E-bib.dk og 70 % har ikke fået introduktion. 
 
Har du fået introduktion til E-bib? Ja Nej 

PHM 27,27 % 72,73 % 

UCV 28 26 % 71,74 % 

UCN 31,52 % 68,48 % 

 
 

14: Hvor har du modtaget introduktion til E-bib? 

Hvor har du modtaget introduktion til E-bib?

3

1

47

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1

1. På folkebiblioteket 2. På universitetsbiblioteket 3. På uddannelsesbiblioteket

 
 



91 Bilag 2: Data fra spørgeskemaundersøgelse |Evaluering af forsøg med digitalt materiale på tre 

professionshøjskoler 

 

Hvis vi krydstabulere spørgsmål 14 med spørgsmål 13, kan vi se at dem der har svaret ja til at de har fået 
introduktion til E-bib.dk, der har 93,62 % af dem svaret at de har fået det på uddannelsesbiblioteket. ´4,26 
% har fået introduktionen på folkebiblioteket og 2,13 % har fået introduktionen på et universitetsbibliotek. 
 

15: Har du erfaringer med E-bib og lån af elektroniske bøger? 

Har du erfaringer med E-bib og lån af elektroniske bøger?

61
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61,88 % har ikke erfaringer med E-bib.dk og lån af elektroniske bøger, mens 38,13 % har erfaringer. Hvis vi 
krydstabulerer spørgsmål 15 med spørgsmål 12, kan vi se, at dem der har svaret, at de låner under 5 mate-
rialer om måneden, der er det 38,00 % der har erfaringer med E-bib.dk og lån af elektroniske bøger. Af dem 
der låner mellem 5 og 10 materialer om måneden er det 46,15 % og af dem der låner over 10 materialer 
om måneden er det 60,00 %. 
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16: Jeg anvender ikke E-bib til lån af elektroniske bøger fordi...:254 

Jeg anvender ikke E-bib til lån af elektroniske bøger fordi...:
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3. Jeg bryder mig ikke om at læse længere tekster på skærmen

2. Jeg synes E-bøger er vanskelige at håndtere

1. Jeg kender ikke til muligheden

 
 
Grunden til ikke at brugeE-bib.dk er fortrinsvis at folk ikke kender E-E-bib.dk (52,73 %), men også at folk 
ikke bryder sig om at læse længere tekster på skærmen (36,36 %), mens 9,09 % synes at der er for få titler 
at vælge imellem. Et fåtal 1,82 % synes at e-bøger er vanskelige at håndtere. 
 

                                                           

254
 Spørgsmålet kan ikke krydstabuleres i Relationswise 
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17: Hvor mange elektroniske bøger har du lånt via E-bib? 

Hvor mange elektroniske bøger har du lånt via E-bib?

63
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96,92 % har lånt under 5 e-bøger om måneden. 1,54 % har lånt mellem 5 og 10 e-bøger og 1,54 % har lånt 
mere end 10 bøger om måneden. E-bib.dkE-bib.dk 
 

18: Igennem hvilket bibliotek har du lånt bøger fra E-bib? 

Igennem hvilket bibliotek har du lånt bøger fra E-bib? (Sæt gerne flere krydser)

53
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69,74 % har lånt via uddannelsesbiblioteket og 25,00 % igennem folkebiblioteket og 5,26 % igennem uni-
versitetsbiblioteket. Hvis man ser på hvor man har fået introduktionen til e-bib siger 92,16 % at de har fået 
det på uddannelsesbiblioteket, men kun 69,74 % har lånt igennem uddannelsesbiblioteket. Det kunne tyde 
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på at introduktionen for lånerne til at bruge E-bib.dk hvor muligheden er, lige meget om det er et folkebib-
liotek, uddannelsesbibliotek eller et universitetsbibliotek. 
 
Igennem hvilket bibliotek 
har du lånt bøger via E-
bib? 

Dit uddannelsesbibliotek Dit folkebibliotek Et universitetsbibliotek 

PHM 64,29 % 28,57 % 7,14 % 

UCV 73,91 % 26,09 % 0 % 

UCN 69,23 % 23,08 % 7,69 % 

 

19: Hvor vil du helt fremsøge elektroniske bøger og tidsskrifter? 

Hvor vil du helst fremsøge elektroniske bøger og tidsskrifter? Sæt gerne flere 

krydser.
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76,71 % vil fremsøge e-bøger sammen med fysiske bøger, hvorimod 23,29 % helst vil søge e-bøger i en se-
parat base. Hvis vi krydstabulerer spørgsmål 19 med spørgsmål 3 kan vi se ved PHM er det 91,67 % der 
helst vil fremsøge elektroniske bøger og tidsskrifter i bibliotekets søgebase sammen med de øvrige materia-
ler og 8,33 % vil helst i en separat søgebase. For UCN vedkommende vil 80,56 % fremsøge i bibliotekets 
database og 19,44 % vil fremsøge i en separat søgebase. For UCV vedkommende vil 64,00 % fremsøge i 
bibliotekets database og 36,00 % vil fremsøge i separat søgebase. 
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20: På hvilken computer har du downloadet bøger fra E-bib? 

På hvilken computer har du downloaded bøger fra E-bib?
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87,88 % har downloadet til egen computer, men det er overraskende at 12,12 % har downloadet til biblio-
teket computer, hvilket umiddelbart må give nogle problemer for adgangen til e-bogen, for lånerne. Hvis vi 
krydstabulere spørgsmål 20 med spørgsmål 3 kan vi se at 20,00 % fra PHM har downloadet til biblioteket 
computer, 9,09 % fra UCN har downloadet til bibliotekets computer og hos UCV er det 13,04 %. 
Hvis vi krydstabulere spørgsmål 20 med spørgsmål 13 kan vi se at 3,23 % som ikke har fået introduktion til 
E-bib.dk har downloadet til biblioteket computer, og 20,00 % af dem der har fået introduktion, har downlo-
adet til bibliotekets computer.  
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21: Har du oplevet vanskeligheder med at logge på E-bib og downloade elektroniske 

bøger fra E-bib? 

Har du oplevet vanskeligheder med at logge på E-bib og downloade 

elektroniske bøger fra E-bib?
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35,48 % har oplevet problemer med at logge på E-bib.dk, mens 64,52 % ikke har oplevet problemer. E-
bib.dk 
 
 

22: Beskriv eventuelle vanskeligheder255 
 
Spørgsmålet giver respondenterne mulighed for at uddybe eventuelle vanskeligheder ved spørgsmål 23. De 
respondenter der har svaret på spørgsmål 23, falder svarerne indenfor tre kategorier.  
 
En del har haft problemer med Adobe, herunder at downloade programmet 

1. problemer med at installere adobe digital edition, ny version 
2. i forhold til at aktiver adobe er det lidt besværligt især når vejledning kun er engelsksproget 
3. Problemer med pop-up vinduer der blokerer for download og forhindrer at bogen åbnes i Readeren. 

Men bogen registreres udlånt på lånerstatus, og man er nødt til at vente til lånet+karenstiden er 
gået! Alternativt skulle det være muligt at 'aflevere' bogen, så man kan forsøge igen. 

4. Det var förste gang, og min PC sagde, at den ikke kendte Adobe Digital Editions da jeg havde down-
loaded dette. Så da jeg skulle åbne bogfilen, valgte jeg i stedet download en gang til -og så mistede 
jeg filen, öv. 

5. Computernes firewall har blokeret for download og det opdages ofte for sent, så systemet tror, at 
bogen er downloadet, men det er den reelt ikke. 

6. Jeg har haft problemer med at downloade det Adobe program, som er nødvendigt for at kunne 
downloade bøger 
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7. mister overblikket i processen 
8. Hvis man ved en fejl prøver at downloade inden Adobe versionen er korrekt, er det efterfølgende, 

når Adobe er opgraderet, ikke muligt at gen-downloade eller genfinde sin e-bog. 
9. Kunne ikke hente en bog selvom jeg havde alt det nødvendige installeret 
10. Har haft problemer med at downloade. 
11. det lykkedes mig ikke at downloade den og efter jeg så havde installeret det fornødne værktøj til at 

downloade, var bogen udlånt til mig og kunne ikke rekvieres foreløblig, ergo kunne jeg ikke downlo-
ade den, da den var "udlånt" Nummeret, der stod som hotline, var til en privatperson, der intet hav-
de med e-bøger at gøre 

12. Kan ikke huske problemet, det var vist vanskeligheder med at hente. 
13. Af og til bliver bogen ikke downloaded og kan så ikke genlånes, Problemer med at få readeren til at 

fungere! Problemer med at få adgang 
 
Nogle har haft problemer med vejledning 

1. Jeg synes  ikke man bliver vejledt godt i at bruge E-bib. 
2. Man logger på et sted, men skal siden logge på et andet, og ender måske et helt trejde for at opda-

ge at bogen ikke findes til lån via e-bib på alle biblioteker herunder det jeg er tilknyttet. 
 
Og enkelte har haft problemer med funktionaliteten  

1. det er længe siden nu, jeg hentede en bog. Jeg tror det eneste lidt besværlige var at jeg ikke kunne 
klippe teksten og sætte ind i et andet program hvor jeg kunne tage notater. Men det har sikkert 
med ophavsretten at gøre. jeg mener ikke jeg havde tekniske vanskeligheder 

2. har kun prøvet en gang/kun lånt en e-bog en gang - kunne ikke nå at læse den på de 14 dage. 
3. jeg har ganske enkelt ikke fået sat mig ind i det endnu - har derfor absolut ingen erfaring på feltet 

 
 

23: Har det voldt dig vanskeligheder at åbne en E-bib bog i Adobe-Reader? 

Har det voldt dig vanskeligheder at åbne en E-bib bog i Adobe-Reader?
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24,59 % har haft problemer med at åbne en bog i Adobe-Reader, mens 75,41 % ikke har oplevet problemer. 
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Hvis vi krydstabulerer spørgsmål 23 med spørgsmål 21, så kan vi se at dem der har haft problemer med at 
logge på E-bib og downloade e-bøger, er det 80,00 % af dem der vanskeligheder ved at åbne en bog i Ado-
be-Reader. Af dem som ikke har haft problemer med at åbne en bog i Adobe-Reader, er der 19,57 % som 
har svaret Ja til spørgsmål 21, at de har oplevet vanskeligheder med at logge på. 
 

24: Beskriv eventuelle vanskeligheder256 
Spørgsmålet giver respondenterne mulighed for at uddybe eventuelle vanskeligheder ved spørgsmål 23. De 
respondenter der har svaret på spørgsmål 23, har givet svarerne. 

1. uvist af hvilken grund 
2. Se foregående besvarelse. Bogen kommer ikke altid med over i Readeren men lånet registreres. 
3. Se beskrivelse på side 17 
4. som før nævnt 
5. Det ved jeg ikke. 
6. Den bog jeg lånte, kunne jeg efterfølgende ikke åbne, søgte hjælp på bib. Desværre hjalp dette ikke, 

trods flere forsøg kan den stadig ikke åbne, og jeg har gjort nøjagtig hvad der skulle gøres. 
7. jeg synes ikke jeg kan huske der var besværligheder 
8. bogen jeg lånte var ikke efterfølgende at åbne i adobe-reader. Jeg prøvede at låne den igen, men 

der stod at jeg havde lånt den. 
9. Der har været problemer hvis jeg ønskede at åbne e-bøger både på min bærbar og min stationær. 

 

25: Har du haft behov for teknisk assistance til lån af elektroniske bøger fra E-bib? 

Har du haft behov for teknisk assistance til lån af elektroniske bøger fra E-bib?
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22,58 % har haft behov for teknisk assistance, mens 77,42 % ikke har haft brug for assistance. 
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Hvis vi krydstabulerer spørgsmål 25 med spørgsmål 23, så kan vi se at, af dem som har haft problemer med 
at åbne en bog i Adobe-Reader er det 53,33 % af dem som har haft behov for teknisk assistance. 46,67 % 
har ikke haft behov for assistance. Spørgsmålet er om de 46,67 % selv finder ud af at låne eller om de opgi-
ver. 
 

26: Hvilken form for teknisk assistance har du haft behov for?257 
Spørgsmålet giver respondenterne mulighed for at uddybe eventuelle vanskeligheder ved spørgsmål 27. De 
respondenter der har svaret på spørgsmål 27, har givet svarerne. 

1. En, der kunne hjælpe med at få downloadet den rigtige reader 
2. Ift. at downloade Adobe-programmet. Hver gang jeg havde forsøgt at installere det program, fik jeg 

en meddelelse om, at jeg skulle installere igen. Derfor behøvede jeg professionel hjælp :-) 
3. introduktion. fik hjælp på biblioteket 
4. Jeg henvendte mig på bib, efter flere forsøg på at åbne, opgav jeg 
5. det ved jeg ikke endnu af gode grunde 
6. Ikke mere da jeg selv har prøvet at få vejledning andre steder fra for at bruge E-bib. 
7. Til hvorfor jeg ikke kunne låne en bog selvom alt var som det skulle være 
8. software-support: updatringer, opsætning m.v. 
9. fik hjælp fra bibliotekaren til at låne første gang   
10. hjælp til at downloade den bog, der var lånt ud til mig 

 
 

27: Hvilke fordele ved E-bib er vigtigst for dig? 

Hvilke fordele ved E-bib er vigtigst for dig?
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65,08 % synes at det er meget vigtigt at kunne låne hele døgnet alle ugens dage, 71,43 % synes at det er 
meget vigtigt at bøgerne aldrig er udlånt/ingen ventetid på bogen, 53,97 % synes at tilgængeligheden over-
alt på internettet er meget vigtigt og 40,32 % synes at integration med egen søgebase er vigtig 
 

28: Bibliotekernes aftale med E-bib indebærer nogle begrænsninger, Vurder begræns-

ningernes betydning for dig. 

Bibliotekernes aftale med E-bib indebærer nogle begrænsninger. Vurder 

begrænsningernes betydning for dig
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56,25 % synes at det er et rimeligt stort problem at der kun er 7 dages lånetid 
66,67 % synes at det er et rimeligt stort problem at der er karenstid i forbindelse med genlån 
47,62 % synes at det er et rimeligt stort problem at e-bøger kun kan læses på skærmen 
61,90 % synes at det er et rimeligt stort problem at der ingen print er 
63,49 % synes at det er et rimeligt stort problem at der ingen mulighed for at kopier/sætte ind 
46.77 % synes at det er et rimeligt stort problem at det ikke er muligt at gemme tilføje noter 
42,86 % synes at det er et lille problem at der er et begrænset antal titler 
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29: Når lånetiden for en elektronisk bog er udløbet, hvor er det da mest tænkeligt, at 

du gør? 

Når lånetiden for en elektronisk bog er udløbet, hvor er det da mest tænkeligt, 

at du gør?
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57,14 % mener at det er tænkeligt at vil genlåne bogen når karenstiden er slut 
55,74 % mener at det er tænkeligt at vil låne bogen (elektronisk) via af et andet bibliotek 
55,56 % mener at det er meget tænkeligt at man vil låne bogen som trykt bog 
72,58 % mener at det er utænkeligt at de vil leje bogen via E-bog 
85,71 % mener at det er utænkeligt at de vil købe bogen via E-bog 
47,62 % mener at det er tænkeligt at de kunne finde på at købe bogen hos en boghandler 
46,03 % mener at det er utænkeligt at kopier bogen 
 

30: Er det funktioner ved E-bib, som du savner?258 
Spørgsmålet giver respondenterne mulighed for at uddybe eventuelle funktioner de mangler. De respon-
denter der har svaret på spørgsmål 32, har givet svarerne. 

1. Alt det der ikke er tilladt!: copy-paste-print-noter! 
2. Mulighed for print: fx 5-10 sider. Mulighed for genlån uden karensperiode (fx 2-3 efterfølgende gen-

lån). At bogen ikke downloades - men kan hentes/ streames til enhver pc og låses fast til en bestemt 
pc. Mulighed for at 'aflevere' bogen hvis der opstår tekniske fejl. 

3. ...at man ikke kan tilføje noter eller kommentarer. Jeg downloader kun bøger i forbindelse med ek-
samens- eller opgaveskrivningen, og noter/kommentarer er vigtige 

4. Flere titler 
5. Copy-paste 
6. Flere titler, da jeg mener udvalget ikke er ret stort 
7. Mere litteratur af al slags. Og bedre vejledning i at starte op. 
8. Som sagt at kunne printe eller kopier et par sider 
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9. At man kan låne den længer tid. Tidsbegrænsningen er alt for kort. Det vil være en fordel at kunne 
kopier tekst ift. opgaveskrivning.  

10. Savner at kunne skrive noter i margen eller markere et stykke, så det nemt og hurtigt kan findes 
igen 

11. Stabilitet 
12. At kunne låne bogen til jeg er igennem den periode, som vi anvender den i studiet. Det er bare nogle 

uger på flex. 
 

31: Hvordan fordeler din køb af bøger, film, musik og computerspil sig? 

Hvordan fordeler din køb af bøger, film, musik og computerspil sig?
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De fleste køber bøger til studiebrug som fysiske materialer (56,03) 
De fleste køber bøger til underholdningslæsning som fysiske materialer (65.93 %) 
De fleste køber musik som en blanding af fysisk og elektroniske enheder (27,42 %) 
De fleste køber kun fysiske film (44.72 %) 
De fleste køber computerspil som fysiske materialer (39,80 %) 
 
 



103 Bilag 2: Data fra spørgeskemaundersøgelse |Evaluering af forsøg med digitalt materiale på tre 

professionshøjskoler 

 

32: Hvilke råd vil du give dit uddannelsesbibliotek? Hvad bør dit uddannelsesbibliotek 

i fremtiden fokusere på? 

Hvilket råd vil du give dit uddannelsesbibliotek? Hvad bør dit 

uddannelsesbibliotek i fremtiden fokusere på?
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63,95 % peger på trykte bøger og 36,05 % peger på elektroniske bøger 
Hvis vi krydstabulerer spørgsmål 32 med spørgsmål 3 kan vi se at hos PHM vil 55,00 % pege på trykte bøger 
og 45,00 % på elektroniske. Ved UCN vil 74,12 % pege på trykte bøger og 25,88 % på elektroniske og ved 
UCV vil 47,62 % pege på trykte bøger og 52,38 % på elektroniske 
 

33: Hvis du ønsker at uddybe dit svar, er du meget velkommen til det her259 
Spørgsmålet giver respondenterne mulighed for at uddybe spørgsmål 34. De respondenter der har svaret 
på spørgsmål 35, har givet svarerne. 

1. Bruger det kun, når den bog jeg skal bruge er udlånt 
2. (svaret skal naturligvis læses som et "både og") 
3. Jeg mener at der skal både være trykte og elektronisk bøger 
4. Fint med fokus på e-bøger, såfremt vilkårene for lån samt teknikken bliver bedre/mere hensigts-

mæssig, så der ikke sker så mange fejl. 
5. Jamen fysiske bøger er rarere at have med at gøre, du kan have dem med overalt. E-bøger kræver 

en bærbar, eller en stationær computer, hvis de skal bruges. 
6. Jeg tror, at e-bøger ville vinde mere, hvis der var mulighed for at låne i længere tid og tilføje ens eg-

ne noter til den kopi, man downloadede 
7. Jeg mener der skal satses både på trykte og elektroniske bøger 
8. Det er jo rigtig smart med muligheden for elektroniske bøger. Tror der er kommet en mail om det 

tidligere, men ikke noget jeg har sat mig ind i. Hvis vi f.eks. brugte 15 min., en lektion eller hvad det 
nu tager til, at få en introduktion, tror jeg helt sikkert flere vil få øjnene op for muligheden. 

9. Bør prioritere trykte bøger, medmindre E-bøgerne bliver til at kopiere/printe fra (i mindre omfang) 
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10. Har ikke skrevet opgave eller lignende i perioden, hvor e-bøgerne har været tilgængelige, men reg-
ner med at bruge dem til opgaverne til sommer. En fordel ved disse, er at de ikke kan være udlånt, 
så man ikke kan få fat i dem. Altså en god ide, når det er bøger som mange låner 

11. Det er bare rarest med trykte bøger. Lettere at læse og rare at arbejde med 
12. God ide med den elektroniske version, men den fysiske version skal stadig være på hylden. 
13. E-bøger er fremtiden, hvis man da kan åbne dem, det ville gøre det mere brugervenligt hvis man 

evt. kunne printe ud og at lånetiden var længere, når man skriver opgave er 7 dage ikke meget til at 
finde rundt i mange bøger 

14. Jeg føler det er nemmere at sidde med en fysisk bog, end at læse på nettet specielt ved opgave-
skrivning hvor man ofte har gang i mere end en bog af gangen 

15. Man ser nok på pc-skærme. Med alle de sider der kører igennem trykkerierne er bøger det vigtigste 
- reklamerne kan undværes. 

16. Det er nemmest og mest overskueligt at sidde med en trykt bog. 
17. Kunne låne når man vil, ingen bøder, anvende mange forskellige slags litteratur 
18. jeg vælger at trykke på "trykte bøger" da I spørger om, hvad biblioteket skal udbyde, men det er kun 

fordi jeg ikke er helt inde i hvordan det elektroniske virker, og derfor ikke tør begive mig i kast med 
det. Mere information ville for mit vedkomne være godt.  

19. Jeg har meget svært ved at koncentrere mig om at læse en bog når jeg sidder ved computeren, så er 
det nemmere med en fysisk bog. 

20. Jeg ville meget gerne have et bedre kendskab til, hvordan jeg kan finde og anvende elektronisk fag-
litteratur .... men det kan nu altså ikke erstatte følelsen af at have en fysisk bog i hånden :-). Derfor 
oplevede jeg, at der manglede en sådan "både og" svarmulighed i forbindelse med spørgsmålet om, 
hvorvidt jeg vil opfordre seminariets bibliotek til at fokusere på trykte eller elektroniske bøger. 

21. Jeg ville ønske, at jeg kunne få den juridiske litteratur jeg har brug for elektronisk.. Det ville bare væ-
re JUBII..  

22. Dette er en test på om man bliver smidt af ved at skrive i dette felt 
23. Som studerende er det vigtigt, at kunne understrege i bøgerne. Men jeg vil være meget interesseret 

i E-bøger til de emner, hvori der arbejdes sporadisk 
24. Rart med elektroniske studie bøger, når man bor langt fra ens studie. 
25. Jeg fornemmer at der er et problem med tyver af materialer, som kan elimineres ved e-bøder. Sam-

tidig vil antallet af samtidige udlån kunne øges, fordi man vel egentlig bare låner en kopi. Sidst men 
ikke mindst forestiller jeg mig at navigations og søgemulighederne i teksterne er bedre, hvilket er 
relevant, da man ofte kun bruger dele af en bog i studieøjemed. 

26. Jeg har ikke haft brug for at låne elektronisk. Det er ikke fordi jeg har noget imod det:) Og jeg køber 
ikke computerspil... 

27. Jeg VILLE have svaret "begge dele" men den mulighed var der ikke. Jeg kan dog godt se store mulig-
heder for elektroniske materialer HVIS disse introduceres ordentligt for de studerende! 

28. Endnu grunde til at jeg ikke læser elektroniske bøger: - Selv om det er på en bærbar er det ikke 
"handy". Jeg sætter mig ikke ud i solen og studerer med min bærbare. Så hellere en bog.  - I en bog 
kan jeg klistre "post-it's" ind ved steder/citater o.l. som jeg skal huske f.eks. til en opgave.  - Min øj-
ne bliver trætte af at læse i længere tid på computer.  

29. Jeg synes at der på biblioteket skal være mulighed for at låne både elektroniske og trykte bøger. På 
den måde kan man sikre at interesserede fra begge lejre kan benytte sig de muligheder biblioteket 
stiller til rådighed for studerende.  

30. Jeg tror at det er vigtig at have begge dele, men elektroniske bøger er nemmere da man bare kan 
låne dem hjemmefra. Hvis man har langt til biblioteket er det ikke sikkert at man benytter det ofte 
hvis ikke lige man skal forbi 
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31. Det er nødvendigt (for mig) at kunne tage noter til tekster jeg læser, strege eller andre noter i den 
tekst jeg læser, derfor har jeg det bedst med papirform - eller på pc’en, hvor man kan markere i tek-
sten. 

32. Det er selvfølgelig vigtigt, at opretholde de fysiske materialer, men synes at der skal fokus på, at gø-
re mange flere elektroniske materialer tilgængelige! Især i forbindelse med opgaveskrivning, hvor 
man pludselig sidder og mangler et bestemt materiale, er det en guds gave, at man kan låne det 
med det samme via det elektroniske!!! 

33. Trykte bøger kan "studeres" og man hengiver sig som studerende og bliver ikke distraheret af andet 
IT-udstyr og pop-up beskeder. Bliver træt af at læse på skærm og der bruges strøm. 

34. Jeg er desværre gået glip af intro til e-bøger og har derfor ikke kunnet finde ud af at låne gennem 
denne vej, men har flere gange stået og haft brug for at kigge en bog igennem inden lån eller køb af 
denne 

35. Jeg mener ikke kun, at der skal findes fysiske materialer på bibliotekerne, men at de stadigvæk skal 
udgøre en større del af samlingen, da det giver en anden oplevelse at have materialet fysisk i hån-
den. 

36. Hvis det bliver lettere tilgængeligt, længere lånetid, ingen ventetid og mulighed for kopier/sæt ind 
37. Jeg studerer via nettet, bor i et andet land og har ingen tilgang til de fysiske materialer hvor jeg bor. 

Vil helst ikke köbe alle böger til studiet (dyrt!) men låner gerne. Derfor er e-lån et super alternativ 
for mig! 

38. Jeg synes det er vigtigt at fokusere på begge dele. men vigtigt ikke at nedprioritere e-bøger, for er 
der ikke stort nok udbud, anvendes det ikke. 

39. For det første et godt initiativ. Dog skal det siges med visse mangler. Nogle af de mangler står ne-
denstående. forståelse af online booking: når man booker bøger skal der være en portal i stedet for 
2 portaler man skal igennem. Det forvirrer mere end det gavner. Bestilling af bøger: når man har 
indtastet sin adgangskode skal det fungere på den måde at man ikke skal indtaste koden senere. 
programmet til at læse E-bøgerne: alle mennesker har i dag en form for pdf Reader. Den skal bruges 
i stedet for Adobe digital Editions. Overall: godt initiativ. Dog med nogle småfejl der skal kunne blive 
rettet til fremtiden.  

40. Elektroniske materialer ville være mere brugbare med printfunktion. 
 

34: E-mail adresse260 
45 gav deres e-mail adresse og dermed tilladelse til at arbejdsgruppen kunne kontakte dem for yderligere 
information. Arbejdsgruppen har ikke taget kontakt til nogle af respondenterne. 
 
 
 

                                                           

260
 Spørgsmålet kan ikke krydstabuleres i Relationswise 
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Bilag 3: Data fra fokusgruppeinterview 
 
Fokusgruppeinterview blev afholdt den 5. februar på Ingeniørhøjskolen i Århus, med deltagelse af en biblio-
tekar fra Professionshøjskole Metropol, Professionshøjskole University College Nordjylland og Professions-
højskole University College Vest, samt projektgruppen. Thomas Kjær havde moderatorrollen, og Lars Kofo-
ed-Jensen, Peter Rubeck Olesen og Tove Schmidt deltog i interviewet som referenter. 
Dette bilag baser sig på de referater som referenterne tog. Projektgruppen har ikke foretaget en transskri-
bering af interviewet, dog er interviewet blevet optaget på diktafon, som er blevet brugt til afklaring, hvis 
referaterne ikke har været fyldestgørende. Projektgruppen har valgt at præsenterer fokusgruppeinterview-
et i en sammenskrevet form, for at gøre interviewet mere læsevenlig. Projektgruppen har forsøgt at bibe-
holde sætninger og vendinger fra de interviewede, i sammenskrivningen for ikke at miste holdninger fra de 
interviewede. Dette kan få sammenskrivningen visse steder til at fremstå lidt abrupt, men dette er bevidst. 
Enkelte steder har projektgruppen tilføjet oplysninger for at gøre fremstillingen læsbar. Holdninger, udsagn 
fremkommer i den rækkefølge de er fremsat i ift. temaerne.  
Projektgruppen er klar over at en sammenskrivning af et interview, frem for en transskribering, altid vil give 
mulighed for værditab af interviewet, men vurderer at fordelene er bedre end ulemperne.  
 
Fokusgruppeinterviewet havde fokus på fem temaer:  
 

1. Forventninger - hvilket forventninger havde biblioteket/bibliotekarerne til e-bøger, hvad det kunne, 
glæde, frygt 

2. Implementering – hvordan er implementering af e-bøger i biblioteket gået – hvad er gået godt, 
hvad er gået dårligt, hvad gik slet ikke. 

3. Erfaring – hvordan er det gået med udlån af e-bøger i biblioteket til dato. 
4. Fremtiden – hvordan ser i fremtiden for e-bøger – er e-bøger egnet til udlån på biblioteket gene-

relt, er e-bøger egnet til udlån på vores biblioteket, er fremtiden i biblioteksverden e-bøger?  
5. Personlig holdning til e-bøger  

 
Temaerne var dispositionen for interviewet, og vil i det efterfølgende være det samme. Temaerne var ind-
ledning til interviewet, som de interviewede agerede i forhold til. 
 

Tema 1: Forventninger - hvilket forventninger havde bib-

lioteket/bibliotekarerne til e-bøger, hvad det kunne, glæ-

de, frygt. 
 
Alle havde forventninger til forsøget med e-bøger/Ebib.dk, men med blandede følelser. Dels var der gælden 
over et nyt tilbud/serviceforbedring til biblioteket, man vil gerne prøve noget nyt. Dels en skepsis ift. de 
begrænsningerne som man så ved tilbuddet. Nogle af bekymringerne var ift. karensperioden, om brugerne 
ville bruge tilbuddet, samt forventningerne til teknologien ikke var indfriet og download.  
Der havde været en forventning om at systemet havde kørt nemmere, dels ift. at få systemet integreret i 
eget bibliotekssystem, dels ift. download af e-bøger. Flere steder har download af e-bøger og download af 
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Adobe givet problemer. I nogen tilfælde har download af hjælpeprogram (Adobe) givet problemer, da en 
nyere udgave af programmet har spærret for download. 
Et problem er også at låneren ikke kan downloade mere end en gang, hvis der er problemer med at få bo-
gen ned i første omgang. Der er for mange editions-problemer med Adobe ift. download. 
En løsning, på problemet, som de interviewede bruger er at man tester på en ubetydelig bog først, og der-
efter download den rigtige bagefter, hvis det går godt med den første. Nogle er usikre på, om lånerne 
egentlig opgiver, hvis det ikke lykkes at få bogen ned første omgang. 
En nævner at de bøger, som lånes, er bøger som biblioteket i forvejen har. De låner ikke e-bøger som alle-
rede eksisterer på hylderne. En anden fortæller at låneren typisk foretrækker det fysiske materiale, men 
hvis det ikke er hjemme, så e-bog. En tredje beretter at de e-bøger der foretrækkes, er dem der også haves 
som fysisk materiale. De bøger der lånes er bøger, biblioteket selv har, men som er udlånte. Lånerne laver 
ikke emnesøgninger, men går efter bestemte titler. 
 

Tema 2: Implementering – hvordan er implementering af 

e-bøger i biblioteket gået – hvad er gået godt, hvad er gået 

dårligt, hvad gik slet ikke  
 
På et bibliotek var man kommet sent i gang med implementeringen, man har haft problemer med indlæs-
ning af posterne eget biblioteketssystem. Flerbindsposterne virker fortsat ikke i biblioteket OPAC, der 
mangler ca. 30-40 flerbindsposter pt. og derved er enkelte interessante titler ikke kommet med ind. Der har 
efterfølgende været flere småfejl i processen, men de øvrige bøger var i bibliotekssystemet den 26. sep-
tember. 
På et andet bibliotek, var det DBC, som lagde posterne ind, for det drillede ekstra, også fordi biblioteket 
ikke havde fået opgraderet til version 8 af bibliotekssystemet. Derudover havde biblioteket ikke spekuleret 
på flerbindsposterne. 
På det tredje bibliotek gik implementeringen rimeligt problemfrit, ingen erindring om de store problemer i 
den forbindelse. 
 

De studerende/ansatte ibrugtagning: 
Et bibliotek annoncerede om Ebib.dk til alle i forbindelse med introduktionen af første årgangsstuderende, 
men da virkede det (systemet) ikke. Tror at man i den forbindelse mistede nogle lånere på den konto. I 
forbindelse med introduktionen blev ”den lille brochure” uddelt til alle første årgangsstuderende. I begyn-
delsen to de studerende mange pjecer, men det gør de ikke mere. Skulle markedsføringen målrettes, eller 
skal der satses bredt? 
På et bibliotek kan man låne en bærbar PC, og ved download af e-bøger bindes bogen til denne bærbare, 
som de låner den ene dag, men måske får de ikke fat i den samme PC den næste dag! Det vil være rart med 
mulighed for at downloade til USB-stick eller netværksdrev. Det vil også være rart med mulighed for at 
kunne se, på hvilket tidspunkt af dagen de studerende låner.  
Overvejelser om målretning. Forskellige strategier, skal man satse på alle eller er der en konkret målgrup-
pe? Ingen mulighed for via statistikken at se om man rammer de rigtige - kunne man få klokkeslæt på stati-
stikken, så man kan se om der downloades hjemmefra eller på institutionen?  
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Et andet bibliotek har vist systemet for bachelorstuderende. Der var timingen ikke god i forhold til de kur-
ser, der ellers er blevet afholdt. Har produceret materiale til reklame og har derudover gjort reklame for 
systemet på et fælles konferencesystem.  
En af biblioteksafdelingerne har forsøgt at lave målrettet information til deres Pædagogik Diplom-
studerende (PD), og statistikken viser at der er sket download af ledelses bøger, som disse PD studerende 
arbejder med. De PD studerende kommer langvejs fra og har derfor større og andre behov, og er måske 
mere pc-kendte.  
En anden biblioteksafdeling har satset på deres bachelorstuderende, de har præsenteret E-bib.dk i forbin-
delse med intro til bacheloropgave. Synes at det er et pudsigt signal at E-bog.dk sender ved, at sende en 
stor brochure om bogkøb og en lille brochure om boglån, reklamematerialet (man har fået) har haft fokus 
på E-bog.dk, og meget lidt ift. E-bib.dk. Derudover har der været forespørgsler fra nogle lærere til E-bib.dk. 
Et tredje bibliotek har ikke lavet det store spektakulære, men har satset bredt. Man har gået meget traditi-
onelle veje og annonceret systemet på hjemmeside, internet, studienet, ekstra vejledninger og udstillinger. 
På standere har de lagt vejledninger og brochurer, men de bliver ikke taget. De har måske ikke den rette 
appel overfor brugerne. Indholdet er i orden, men udseendet er ikke spændende nok. Reklamematerialet 
(pjecen fra E-bog.dk) er udsendt til studerende på grunduddannelsen, men ikke den store interesse – er 
materialet det rigtige? Det reklamerer mest for E-bog.dk kun lidt for E-bib.dk. 
 

Hvad skulle have været gjort anderledes? 
Nogle synes at der mangler en online adgang, så man kan læse bogen på flere forskellige enheder. Teknolo-
gien er for besværlig, man vil hellere vente på den fysiske bog. Det er svært at reklamere for noget, som 
egentlig ikke virker ordentligt, så vi vil hellere reklamere for noget, som vi ved fungerer (den fysiske bog). 
Sammensætningen af titler i bogpakken er ok, og passer meget godt ift. efterspørgslen på de grundbøger, 
som de studerede har. Der mangler måske et par forlag, men ellers er det ok.  
Andre synes at teknikken og restriktionerne er en begrænsning, det er et problem at der ikke kan udskrives 
fra e-bogen. Det skal være nemt, og de små brochurer fungerer ikke som introduktion. En mener at det nok 
er et spørgsmål om tid, før der kommer gang i lånet, man kan ikke måle det på halvt år, og der mangler dog 
en egentlig e-bogslæser. E-bøger bruges mens man venter på den rigtige bog. Vi vil hellere reklamere for 
andre produkter, er det e-bog vi skal bruge ressourcerne på? 
 

Hvilke restriktioner er det vigtigst at få åbnet? 
Karenstiden! Bibliotekerne betaler, så hvorfor skal der være en restriktion? Otte dage er meget kort tid at 
kunne låne en fagbog, Når vi betaler, hvorfor skal vi så vente 8 dage?  
Bibliotekarerne mener at når en studerende ønsker at downloade en bog, fordi at noget gik galt med down-
loadet, så bør de kunne gøre det den samme dag. Forsøger man at downloade den sammen bog flere gange 
så er det fordi noget er gået galt  
Hvorfor må man ikke kunne printe en procentdel eller 5 sider, eller hvorfor kan man ikke printe modeller 
m.v.? 
Bogmærker og de andre faciliteter forsvinder, når udlån ophører. Derfor tager man ikke noter m.v. i brug, 
når man kun har glæde af dem i 8 dage. 
Man synes at e-bøger bør behandles parallelt til bøger, man burde kunne bruge den som bog. Man kan ikke 
læse en e-bog, bruger den mere til opslag/overblik og her & nu. Otte dage signalerer ikke fordybelse, er for 
meget opfordrende til salg. 
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Skal der gælde de samme muligheder som for trykte bøger 
Mangler angivelse af udgaven som giver problemer med sammenligning ift. den fysiske udgave af bogen. Er 
et problem ift. angivelse af citater og sidetal. Skulle downloade tre poster for at finde den rigtige (kostede 
85 kr.) De to poster skulle gerne følges bedre ad i visningsformaterne. 
 

Lægger det op til salg? 
Ikke når det ikke virker, der skal klikkes mange gange inden man har lånt en e-bog. 
 

Tema 3: Erfaring – hvordan er det gået med udlån af e-

bøger i biblioteket til dato.  
Der skal være hurtig adgang fra OPAC til selve lånet. Man er vant til hurtige lån. Det forvirrer måske, at der 
er flere udgaver af bogen, eller ikke en tydelig angivelse af, hvilken udgave e-bogen bygger på. 
Bøgernes synlighed i OPAC’en er ikke god nok. Bøgerne kan godt være mere synlige, parallelt til biblio-
tek.dk. Synligheden kunne evt. være med symbol, med forsider og uden login. Vigtigt at det bliver angivet, 
at det kræver login procedure og at det ikke blot en PDF online 
Lånerne undrer sig over, at de i lånerstatus ikke kan se det materiale, de har downloadet. En tættere kob-
ling mellem E-bib.dk og udlånssystem ville være ønskeligt.  
E-bog.dk’s lån mangler i lånerstatussen! Det ville være godt at have med, når man netop skal holde øje med 
datoerne, så kan man forny - men er nok ikke lige om hjørnet.  
Når man ser i oversigten over lån optræder også de titler, hvor lån ikke er lykkedes. 
Frit download i licenspakke - var det en mulighed? Ville vi ikke købe ekstra fastforms-eksemplarer i stedet?  
Vi troede man ville kigge i ”den tyndere” litteratur som supplering, men erstatter udelukkende egne udlån-
te eksemplarer. Ingen tant og fjas – ingen skønlitteratur. Kun bøger vi selv har. Vi tolker det som at vores 
eget eksemplar har været udlånt. 
 

Skal der være bedre sammenhæng med den fysiske bog? 
Det hænger måske sammen med visningen, og at det mere er bibliotekarens ønske. Det gav problemer, da 
Adobe skiftede til ny version - vi spildte 85 kroner på den konto. Praksis viser, at det titler skal downloades 
flere gange før det lykkes. 
Manglende sammenhæng mellem fysik og elektronisk materiale, f.eks. hvis man jagter et citat. Svært at se 
hvilken boglig udgave den elektroniske udgave bygger på. 
 

Er abonnementsordning bedre? A la elektroniske tidsskrifter? 
Den bliver nok for dyr, hvis der skal være frit download i forhold til brugen. Mon ikke vi hellere vil købe 
fysiske bøger for pengene? Lånerstatus kan vise noget andet end det der ligger i Adobe. 
Vil en abonnementsordning være attraktiv - parallelt til, hvad vi kender fra tidsskrifter? - afhænger af pris-
model, skal ses i forhold til om vi hellere vil købe trykte materialer. 
Ved ikke… det er kun studierelevante bøger, som læses. Intet skønlitterært. Det tolker vi som at den fysiske 
bog har været udlånt, og at der er tale om en nødløsning, Der er lånere som undrer sig over, at de ikke kan 
se e-bogs lån under lånerstatus. De forstår ikke, at der ikke er sammenhæng mellem de to systemer. 
Alt downloadet materiale er enten pensum eller fagrelevant tyder på, at det er, når man ikke kan få fat i 
trykt udgave at e-bøger downloades. Overraskende at det ikke spreder sig over flere titler. 
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Der kunne det være rart at kunne se det tidspunkt, de studerende låner på. Det er pensum og grundbøger 
som lånes, ikke så meget ved-siden-af. Der er ikke overraskende udlån. 
 

Vil det være en fordel at samle tingene i ét system? 
Det forvirrer, at man skal forny e-bøger et andet sted end de fysiske bøger. 
 

Tema 4: Fremtiden – hvordan ser i fremtiden for e-bøger – 

er e-bøger egnet til udlån på biblioteket generelt, er e-

bøger egnet til udlån på vores biblioteket, er fremtiden i 

biblioteksverden e-bøger?  
 
Der har været meget bøvl, og priserne gør, at vi nok vil prioritere anderledes - tidsskrifter og filmbaser kan 
være højere prioriteret. Flere synes at der har været teknisk bøvl. Det bør overvejes om at det er her vi vel 
bruge vores penge, når der er sammenfald med de titler vi har i fysisk form. 
En anden siger - Jeg tror at vi skal have det, men der skal ikke bruges mange penge på det. Det bliver ikke 
det digitale bibliotek. De digitale bøger kan godt supplere de fysiske, ikke de digitale alene. Folk vil helst 
stadig låne papirbøger. Nogle vil gerne have lydbøger og tror, at det er det, der ligger i begrebet digital bog.  
Det digitale bibliotek ligger ikke lige om hjørnet – hvis det er i denne form. Man vil have materialet på papir 
– eller allerhelst som LYDBOG. (mp3-fil). Det (e-bøger) kan overvejes, eller lydbøger (mp3-fil), men det er en 
anden snak. De der kører langt vil gerne kunne lytte under transport. Det er så noget andet end en digital 
bog. En af de interviewede tror på PAD’en, som en e-bogslæser. 
Mediet skal være der, men adgangen/teknikken skal være mere simpel. Men det må ikke være for dyrt. 
Tvivl om den e-bogslæser, der blev præsenteret er fremtiden, tror snarere det skal være integreret i udstyr, 
man i forvejen bruger.. 
Teknikken skal være mere simpel. Mediet skal nok være der. Personligt tror jeg ikke på e-bogslæseren. Man 
kan overveje at udlåne e-bogslæsere, men jeg tror ikke den vil have en berettigelse alene. Det skal være et 
multifunktionsapparat. mediet skal være der, men der skal slækkes på restriktionerne og brugergrænsefla-
den og teknikken skal forbedres. 
 

Tema 5: Personlig holdning til e-bøger  
Jeg vil hellere have en bog på tryk, den kan man bladre i og kan bruges i alle sammenhænge. E-bøger er 
anvendelige, hvis det er en model eller kortere afsnit, der skal bruges. 
I en bog (op tryk) kan man strege i den og skrive noter, man kan have den i hånden - man kan ikke på sam-
me måde eye-tracke en e-bog. 
Man mister flowet i læsningen. Det er dog tankevækkende at andre typer bøger er forsvundet, f.eks. tele-
fonbøger, som jo nu helt naturligt kun bruges elektronisk. Tror dog at e-bøger er en vanesag.   
E-bøger er anvendelige ift. opslagsbøger, artikler, kapitler og der er søgefaciliteter. Men ift. brugen vil man 
jo gerne printe ud, når man har fundet det man skal bruge. 
I og med at man skal downloade til egen PC, har man ingen fornemmelse af, hvordan det anvendes. 
Mangler tilbagemelding fra brugerne, om man får valuta for pengene - har kun et overblik via statistikken. 
Synes det er små tal, men trods alt opadgående. 
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Vil hellere have en bog på tryk, kan bladre, lave æseløre, vil have den i hånden og med i sofaen. Ville blive 
irriteret hvis bøgerne kun findes som e-bog. Man mister overblikket og hukommelsen. Godt til opslagsvær-
ker. Læseteknisk for svært at håndtere, kun kortere artikler. 
 

Artikler, ikke bøger? 
Ja kortere artikler eller opslagsbøger. Tilsvarende da man gik til cd-rom udgivelser af opslagsværker. Og så 
printede man fra disse. 
 

Andre ting? 
Nye titler til de studerende? 
Her er et elektronisk medie, men uden alle fordelen ved det elektroniske. Har brugerne reageret på det. 
Der er ikke meget feedback fra brugerne. Studerende har været tilbageholdende med at ville kaste sig over 
systemet, for det ser bøvlet ud. En underviser har også haft problemer. Det er ikke vores problem. 
Der er lånere, som hellere vil vente på bogen - vi mangler respons på elektroniske materialer i det hele ta-
get. 
Det er en fordel at de digitale bøger står øverst 
 

Men I har fulgt med i statistikken? 
Jeg havde ikke nogen fornemmelse af tallet, så da jeg kiggede forleden, var jeg overrasket. 129 downloads 
var flot. Tilfreds med resultatet indtil nu, men hvad skal de 129 download sættes i forhold til? 
Jeg er forbavset over, at der ikke er flere lån, men kurven er stigende. Det er små tal. Der er ikke meget 
arbejde med e-bøger. Det er de studerende, som har arbejdet. Mere udlån giver ikke mere arbejde for bib-
lioteket. 

Andre bemærkninger: 
Kan man få nyheder? Vores nyhedsbrev kunne evt. distribueres videre. 
Man får et elektronisk materiale uden alle de faciliteter som hører elektronikken til : bookmark, bladre, 
kopiere. 
Ingen hjælp med at downloade – og ingen feedback på evt. download. 
Låner: Jeg vil hellere vente på bogen. 
Alt for besværligt at skulle downloade Adobe Reader først! Mangler tilbagemeldinger og kommunikation i 
det hele taget. 
Er det arbejdet/og pengene værd? Får vi nok – vi mangler en tilbagemelding fra brugerne. Betyder tilgæn-
geligheden mere end muligheden for at have materialet i fysisk form.  
Skulle vi have mere indflydelse på sammensætningen af pakkerne – også få bøger med i pakkerne der ikke 
er der nu. 
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Bilag 3A: Statement I angående e-bøger på bibliote-

ket 
 

Forventninger:  

Mine forventninger til e-bøger var nok mest, at hvis vi havde alle vores eksemplarer af en populær titel var 

udlånt, så ville de studerende måske, i en nødsituation, downloade e-bogen. 

Jeg var skeptisk i forhold til, at det virkede besværligt først at installere et ekstra program til at vise bogen, 

derefter at følge et par links rundt på e-bog og få downloadet bogen til den rigtige pc. Jeg var sikker på at 

nogle af vores studerende ville give op tidligt i processen og i stedet vælge at reservere papir-udgaven. 

Jeg synes heller ikke det virkede optimalt med en måneds ”karantæne” på genlån af bogen samt ingen kopi 

eller printmuligheder. 

 

Implementering:  

Gik meget dårligt. Vi blev forsinket da DBC ikke helt havde teknikken klar til at gøre e-bogsposterne synlige i 

vores OPAC. Det er stadig et problem.  Med det nye Netpunkt kan jeg selv sende nye e-bogsposter ind i 

vores base, men de kommer ikke ”rigtigt” ind. Posterne ligger basen, men er ikke synlige i vores OPAC. Der 

er installeret et program, der skulle fikse det, men det virker ikke. Skal vi have nye e-bøger lagt ind, så skal 

jeg pt. forstyrre DBC hver gang. Fra mine kollegaer ved jeg, at der også var bøvl med faktureringen fra 

Ebog.dk, men jeg har ikke direkte noget med fakturaer at gøre 

 

Erfaring: 

Udlån af e-bøger er steget støt under forsøgsperioden. Især i forårsmånederne, hvor de studerende har 

skrevet mange opgaver, har der været et stigende udlånstal. De studerende og underviserne virker glade 

nok for muligheden for e-bøger, selvom de helst vil have ”den rigtige bog” i hånden. I starten drillede især 

”fejl under download”, så de studerende udelukkede sig selv fra at låne bogen i en hel måned – meget skuf-

fende. Der er ændret lidt på ”lånereglerne” i forsøgsperioden, så genlån er muligt hurtigere. Det gør det lidt 

mere fleksibelt.  
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Fremtiden: 

For vores målgruppe passer udbuddet af e-bøger godt (alt taget i betragtning), så vi har valgt at fortsætte 

året ud med e-bøger. Jeg tror også, vi fremover vil udbyde e-bøger, men måske skruer vi lidt på knapperne 

inde i E-bog administration (maks. beløb, antal lån pr. låner osv.). Jeg tror stadig, der skal evalueres på re-

striktionerne (lånetid, print, kopi) fra E-bogs side, da de virker ret skrappe. Umiddelbart virker en uge som 

meget kort tid til at tygge sig igennem en faglitterær bog (eller skønlitteratur) på sin pc. Vi har flere læse-

svage studerende, som efterspørger lærebøgerne som lydbøger. Vi testede oplæsningsprogrammet ”Ad-

gangforalle” på e-bøgerne, men det virkede ikke. Det kunne ellers være en god løsning på at tilbyde hjælp 

til den gruppe lånere, da lærebøgerne stort set aldring findes som lydbøger og/eller kræver lægeattest at 

låne. 

 

Personlig holdning: 

Det må/skal gøres nemmere med håndteringen af e-bøgerne både i forhold til tilgang til vores biblioteks-

base og selve programmet til at læse bogen med. Hvorfor kan man ikke bare have online adgang til e-

bogen? Jeg er ikke selv ovenud ud begejstret for e-bøgerne, men erkender at de kan bruges i en snæver 

vending. De skal ikke fylde for meget i bogbudgettet.  
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Bilag 3B: Statement II angående e-bøger på bibliote-

ket  
 

Forventninger 

Med en vis skepsis – pga. vilkårene – forventede vi absolut interesse fra lånernes side, men omvendt ikke at 

efterspørgslen på den nye medieform ville overrumple os. Vi forestillede os, at formen ville appellere til og 

falde i tråd med lånernes brug i øvrigt af elektroniske ressourcer. 

Fra personalets side var der en forventningsfuld tilgang, men samtidig en afdæmpet holdning til hvor man-

ge ressourcer vi ville lægge i implementering, PR etc. 

 

Implementering 

Følgende indsatsområder blev taget i anvendelse: 

 studienet, intranet, (bibliotekets) hjemmeside, OPAC, standere + PC forbeholdt e-bogprojektet, 
plakater, omformulering af e-bogsbrochurer, m.m. 

 materialerne fra e-bogsprojektet har været anvendt 
 

Altså traditionelle tiltag, henvendt til alle brugere.  Ingen specifikke målgrupper blev valgt ud. 

Egne + e-bogsbrochurer har ikke haft større appel. Gennemslagskraften fra hjemmeside og OPAC har vi ikke 

noget indtryk af. 

 

Erfaring 

Udlånet har ikke været overvældende, men dog i en periode stigende. Efterspørgslen og interessen er af-

dæmpet. Det er en klar fornemmelse at et e-bogsudlån ofte udløses af, at den fysiske bog ikke er hjemme. 

Når brugerne bliver bekendt med lånevilkårene (ingen print m.v.) daler interessen ofte. 

 

Der har været tekniske problemer med download og også forståelsesproblemer ift. sammenblandingen af 

e-bogsposter og øvrige poster i OPAC. 
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Fremtiden 

E-bøger kan være et udmærket supplement til fastformen (på et uddannelsesbibliotek). Dog er der mange 

uafklarede elementer i det nuværende tilbud: Der skal lempes på lånevilkårene, vi skal have indflydelse på 

titeludbuddet og vi skal indtænke e-bogstitlerne i materialevalgspolitikken, PR-materialerne skal skærpes – 

sprogligt og layoutmæssigt, praksisbrugerne skal ind over, brugergrænsefladen skal optimeres, gerne onli-

ne-adgang, som skal være let og teknisk uproblematisk. 

 

Personlig holdning 

Jeg tror på e-bogens fremtid som et supplement til andre materialeformer. Til gengæld giver jeg ikke den 

selvstændige e-bogslæser en chance. Muligheden for at læse en e-bog skal integreres i andre medi-

er/gadgets. 

Jeg vil nok ikke selv i udpræget grad anvende en e-bog. Især ikke til læsning af en længere publikation, der 

kræver fortløbende læsning. 
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Bilag 3C: Statement III angående e-bøger på biblio-

teket  
 

Vi havde positive forventninger til e-bog, men negative i forhold til hvad prisen ville blive, samt de rent 

praktiske problemer med download af Adobe, og med at få posterne ind i Integra, samt karantæneperio-

den. Forventede at lånerne ville låne e-bøger, der ikke var i biblioteket, samt til opslag når de studerende 

skulle lave opgaver. 

Der har været væsentligt færre studerende, der har brugt e-bog, end forventet, bortset fra her i eksamens-

perioden, men det var vist fordi en studerende sendte en massemail til sine medstuderende om en god 

bog, som så blev downloaded 60 gange, spørgsmålet er så om de overhovedet kunne bruge den til eksa-

men. Men til skriftlig eksamen var de meget glade for at have downloaded nogle bøger frem for at have en 

kæmpe kuffert med. 

Det er stadig en mangel, at man ikke kan downloade til en usb pen, eller et ”F” drev på serveren, da de 

studerende låner forskellige pc’er hver dag, desuden er det en mangel, at de ikke kan udskrive et vist antal 

sider, samt markere tekst eller en graf til et andet dokument, ved godt det er på grund af copyright. 

Brugen vil nok være grundbøger, i perioder hvor alle skal bruge dem, og lige så stille vil udlånsantallet stige. 

Vi forventer i nærmeste fremtid at købe en e-bogslæser. 

De tekniske problemer er lige så stille ved at forsvinde. 

Personligt vil jeg mest bruge e bøger til opslag, jeg vil ikke læse en bog fra ende til anden, bortset måske 

hvis jeg er i udlandet. 
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Bilag 4: Data fra aktivitetslogger 
 
Alle biblioteker har logget aktiviteter som er foretaget i forhold til E-bib.dk med angivelse med dato. Aktivi-
teter kan være møder, udmeldinger, nyhedsbreve på institutionen. Loggen er sendt månedsvis (hver d. 1.) 
til arbejdsgruppen, sammen med materiale, der er anvendt til udmeldinger. I det følgende er de forskellige 
aktivitetslog’s sammenfattet og præsenteret, da der er modtaget flere aktivitetslog’s fra samme Professi-
onshøjskole, da flere afdelinger har deltaget i forsøget. Bilaget er ikke kommenteret, men skal dels bruges 
som en dokumentation ift. hvad har man gjort for at implementere Ebib.dk i forsøgsperioden, dels ift. 
sammenligningen mellem de forskellige datakilder, hvor aktivitetsloggene kan være med til at give svar på 
forskelle eller ligheder i de øvrige datakilder. 

Professionshøjskole Metropol 

September 
Tilbuddet om at de studerende kan downloade e-bøger direkte fra hjemmesiden, er blevet præsenteret for 
hele den nye årgang af studerende i forbindelse med deres rundvisning på biblioteket. Hvert eneste hold er 
blevet informeret om projektet og har fået udleveret den lille folder fra e-bog. Herudover er alle, der har 
henvendt sig i udlånet, blevet oplyst om muligheden for at downloade en given bog, de har forespurgt om, 
hvis den har været at finde som e-bog. 
 
Det var helt klart er problem, at e-bogsposterne ikke var at finde i katalogen på det tidspunkt, da vi havde 
studiestart og skulle introducere e-bøgerne for de nye studerende, og at de derfor var nødt til at gå via for 
at låne bøgerne.  
 
DBC løste først de tekniske problemer den 29/9. Netop studiestart er den bedste mulighed for at få fat på 
de nye studerende, så forsinkelsen kan have betydet færre udlån. 
 

Oktober 
I perioden den 7/10 til den 14/10 blev alle studerende via forsiden af seminariets intranet orienteret om 
projektet med e-bøger. De skete i en meget udførlig artikel om selve forsøgsprojektet. Ud over en beskri-
velse af projektet, indeholdt artiklen261 en redegørelse for betingelser for lån, dvs. låneperiode, karenstid og 
download af Adobe Digital Editions. Fordelen ved at kunne downloade bøger alle døgnets 24 timer blev 
fremhævet  
 

Januar 
Alle der har henvendt sig i udlånet, blevet oplyst om muligheden for at downloade en given bog, de har 
forespurgt om, hvis den har været at finde som e-bog. Vi kan se, at udlånet har været større i december, 
hvor der har været juleferie, det viser muligvis at de studerende helst vil have en papirudgave, og sekun-
dært en e-bog. 

                                                           

261
 Se bilag 4A 
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Professionshøjskole University College Nordjylland 
 

Generelt 
Omtale af og vejledning i brug af e-bog i forbindelse med vejledning af studerende i dagligdagen / ad hoc 
vejledning. 
 

September 
10/9: Ebog.dk præsenterer Ebib.dk for hele bibliotekspersonalet på UCN, Skolevangen. 
 
17/9: En samlet præsentation for undervisere på Hobrovej og i Odinsgade. Kort intro på ca. 10 min 
 
26/9: E-bog.dk møde på Mylius Eriksens Vej. Diskussion af promovering og planlægning af reklame. 
 
29/9: Posterne er først nu synlige i vores OPAC. De helt små E-bib.dk brochurer lagt frem på skranken samt 
ved 3 søge pc’er. De store foldere om E-bog.dk vs. hhv. læreruddannelse og pædagoguddannelsen lagt 
frem på hylden med andre forlagsreklamer. 
 
30/9: Omdeling af e-bogsbrochurer til undervisere, de E-bog.dk’s- og E-bib.dk folderne, som blev udleveret 
af E-bog. Omtale på bibliotekets hjemmeside: http://www.psem.dk/ under Bibliotek. Omtale på pædagog-
uddannelsens intranet, samme tekst som på bibliotekets hjemmeside. Mail målrettet undervisere på Hob-
rovej og i Odinsgade. 
 

Oktober 
1/10: Vejledning til lån af e-bøger på UCN er lagt på bibliotekssiden for den pædagogiske søjle 
http://www.psem.dk/CVU_Nordjylland/Bibliotek/Biblioteket/Nyheder.aspx262 
 
20/10: I OPAC oprettes en nyhed med link til vejledning og søgning på e-bøger i basen. 
http://integrabib.dk/ucn/nyheder.php#E-b%F8ger+p%E5+biblioteket263 
Nyheden skulle have været lavet ca. 1/10, men blev forsinket pga. sygdom. 
 
21/10: I forbindelse med Informationssøgningskursus for bachelorstuderende på pædagoguddannelsen, er 
der brugt ca. 10 min. på at fortælle om e-bøger til 14 -18 studerende. E-bib.dk/E-bog.dk’s officielle brochu-
rer udleveret til de studerende. 
 
22/10: I forbindelse med Informationssøgningskursus for bachelorstuderende på pædagoguddannelsen, er 
der brugt ca. 10 min. på at fortælle om e-bøger til 14-18 studerende. E-bib.dk/E-bog.dk’s officielle brochu-
rer udleveret til de studerende. 
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30/10: Har modtaget mail fra E-bib.dk om at de afventer en klarmelding fra DBC, men at der endelig ser ud 
til at være en løsning klar, så vi også kan få vist flerbinds – e-bøger i basen. Der mangler ca. 30 af den slags 
poster. 
 

November 
7/11: Udarbejde postkort samt screendumps folder 
 
14/11: Lagt en E-bib.dk reklame264 ind på følgende Skolekom konferencer: Personale Hjsem, Lærerstude-
rende Hjsem, Pædagogstuderende Hjsem, og Natur-og Kulturformidleruddannelsen, Hjsem. Reklame-
teksten er vedhæftet. 
 
Har lagt en stak detaljerede vejledninger frem på skranken. Vejledningen er udformet af GHT og hedder ”E-
bøger praktisk vejledning” (Publisher dokument Vedhæftet265). 
 

December 
Har hentet opdatering og indsendt til Danbibs posthus. Alle poster afvist – de ligger allerede i basen. Det er 
ok, men desværre bliver flerbindsværkerne stadig ikke vist. 
 
Ligeledes ville jeg hente en fil med nye e-bogsposter til vores base, men filen bliver ikke genereret på E-
bogs posthus. 
 
18/12: Mail sendt til E-bib.dk og DBC om at flerbindsværkerne stadig ikke er synlige i OPAC’en. Desuden 
spørges E-bib.dk til de nye poster, som ikke umiddelbart lå i den fil, som jeg mente, jeg skulle bruge. E-
bib.dk genererede efterfølgende en fil med ca. 20 nye poster i. 
 

Januar 
21/1: Uddeler e- bogs postkort til lærere i dueslag samt skriver mail til alle studerende om e-bøger 
 
26/1: Da DBC ikke har svaret på min mail fra den 18. december, mailer jeg en påmindelse til dem. Jeg fore-
slår at jeg manuelt sletter de e-bogs poster, der ligger i basen, men ikke er synlige i OPAC’en. De kan findes 
via en søgning på beholdningsløse poster. Det er ca. 30-40 poster og de burde ikke komme frem ved den 
søgning, det kunne tyde på at de er kommet ind i basen med et forkert ”stempel”. DBC siger, at det er en 
god idé, så det prøver vi. 
 
27/1: Skriver til min kollega og får rettet slutdatoen for projektet, så der på 
http://www.cvunord.dk/CVU_Nordjylland/Bibliotek/Biblioteket/Nyheder.aspx står den rigtige dato (30. 
april) 
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Februar 
4/2: E-bogsgruppen på UCN holder et lille møde forud for mødet i Århus den 5. februar. Jeg har vedhæftet 
mine noter fra mødet, som indeholder nogle af de overvejelser, vi også vendte næste dag i Århus. Jeg har 
problemer med at indlæse en opdateret fil med e-bøger til vores base via Danbibs posthus (Netpunkt). Tror 
muligvis vores firewall driller. Jeg vælger at skrive til E-bog.dk for at få hjælp – de sender bolden videre til 
DBC. 
 
5/2: Møde i Århus med DEFF gruppen bag e-bogs projektet. Jeg deltog i et focusinterview sammen med to 
andre bibliotekarer. 
 
10/2: Jeg kan se, at der er en del nye ”beholdningsløse” e-bogs poster i basen. De er ikke synlige i OPAC’en. 
Altså er DBC ved at kigge på problemet, men har ikke løst det. 
 
12/2: Vi har lavet et indlæg til LUT266, som er et nyhedsbrev for lærerne på Læreruddannelsen i UCN. 
 
13/2: Vi har modtaget ”postkortet”, som er lavet som reklame på M.Erich. Vi har lagt et postkort i alle læ-
rernes dueslag på Skolevangen, så de kan hygge sig med e-bøgerne i vinterferien (68 stk.). Postkortet ved-
hæftet267. 
 
23/2: DBC Knudsen har fået fikset de nye e-bogs poster i vores base. Nu har vi 200 ekstra titler at vælge i 
mellem (i alt 1167). 
 
25/2: Rundsendt spørgeskema til alle studerende 
 
25/2: Elektronisk spørgeskema lagt ind på konferencerne på Skolekom. Spøgeskemaet er sendt til konfe-
rencerne for Studerende på Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen samt Natur- og kulturformidlerud-
dannelsen og konferencen for de ansatte på Skolevangen. Vi kan desværre ikke sende direkte til de stude-
rende mailbokse i Skolekom. De studerende på Skolevangen bruger ikke ucn-mailen. 
Har lagt endnu en reklame for e-bog ind på Skolekom – under de studerendes på Skolevangens hovedkon-
ference. ”E-bøger til vinterferien” er vedhæftet268. 
 

Marts 
Marts: En studerende, der har svært ved at læse, men ikke er decideret ordblind, henvender sig på biblio-
teket for at høre, om vi også har lydbøger. Det har vi ikke, men vi foreslår ham at afprøve om e-bøgerne 
fungerer sammen med de oplæsningsværktøjer der findes på nettet. Vi hører ikke mere til ham. 
 
Et par dage senere kommer en anden studerende for at høre, om vi har lyd-fagbøger. Det har vi stadig ikke, 
men en kollega vil sætte sig for at teste om e-bøgerne kan blive læst op. 
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En kollega har testet med programmet ”Adgangforalle” http://www.adgangforalle.dk/ - men desværre! Det 
virker fint på andre pdf’er, men ikke på vores e bøger. Der er restriktioner fra forlagene. Se den vedhæftede 
fil269 
 
Det kunne være et udviklingsmarked for e-bog, hvis de personer, der ikke læsesvage nok til en lægeerklæ-
ring (og dermed adgang til Danmarks Blindebibliotek) havde mulighed for at få læst deres e-bøger op med 
de samme værktøjer, som fx kan læse hjemmesider op. Teksten ligger jo elektronisk, så hvorfor ikke? 
 
31/3: Jeg ved, at der er udkommet flere nye e-bøger siden februar, men jeg gider ikke tage endnu en om-
gang med at lægge nye e-bøger ind i basen. Jeg tror ikke, jeg selv kan gøre det mere, så jeg skal have fat i 
DBC, hvis det skal virke. Og er det bøvlet værd for den sidste måned?  
 
 
Der er ikke meget undervisning planlagt i de næste 2 måneder. MAS har introduktioner af de nye pædagog-
studerende, men vil ikke bruge tid på e-bøger i denne første introduktion. Pædagoguddannelsen på Skole-
vangen plejer at have bachelorintroduktioner midt i april, og der er reklame nok for sent. LNV overvejer, 
om det kan passes ind i én af deres ”Undervisning på tværs” blokke, der kører på M.Erich.  
LVN skriver ca. ½ side til UCN Nyt om projektet i den pædagogiske søjle. I samme ombæring skriver hun en 
lidt kortere tekst til LUT (Læreruddannelsens interne nyhedsbrev). 
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University College Vest 
 
 

Oktober 
Fra 1/10 til 14/11:  
1) Hotspot bibliotekets hjemmeside: ”Biblioteket – nu med e-bøger!” 
2) Selvstændigt undermenupunkt ”Sådan finder du en e-bog” på bibliotekets hjemmeside  
3) Pjecen ”E-bog – mere end en bog” tilgængelig i PDF på bibliotekets hjemmeside 
4) Nyhedspunkt på professionshøjskolens Studienet 
5) Nyhed på professionshøjskolens intranet 
6) Professionshøjskolens informationsmedarbejdere har udarbejdet en Pressemeddelelse sendt til den lo-
kale presse 
7) ”Messe-opstilling” centralt placeret på biblioteket med stander, selvfremstillet e-bib-plakat, pjecestativ 
og e-bib-flash ongoing på PC (se vedlagte foto270). 
8) A3 + A5 selvfremstillede e-bib-plakater (se vedhæftede fil271) uddelt til grunduddannelserne sammen 
med stakke af de relevante specialbrochurer 
9) E-bib.dk-vejledning til bibliotekets personale ”oversat” til brug for lånerne og fremstillet i A5 format 
10) Hotspot i OPAC med link til flere oplysninger på bibliotekets hjemmeside 
11) Fremhævelse i OPAC af materialekategorien e-bøger 
12) Individuel vejledning og introduktion til lånere 
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Bilag 4A: Professionshøjskole Metropol – Tek-

sten på Fredsnyt 
 

7. oktober 2008 

(-14. oktober 2008) Lån e-bøger på biblioteket 

Lars Leif Kofod-Jensen (LAKO) 

Biblioteket tilbyder nu lån af e-bøger som del af et forsøgsprojekt 

I bibliotekets søgebase ligger ca. 1000 forskellige elektroniske bøger, som kan lånes online af bibliotekets 

brugere. En række af disse er også interessante i læreruddannelsen. Bøgerne er angivet som Netpublikatio-

ner og står i søgebasen sammen med de bøger, vi fysisk har stående på bibliotekets hylder. 

Klik her for at se komme til bibliotekets søgebase: http://integrabib.dk/netfrb-fredersem/ 

E-bog 

E-bog er et kommercielt firma, som udgiver og sælger elektroniske bøger. De titler som sælges eksisterer 

også som fysiske bøger, man kan købe hos en boghandler. Man kan købe eller leje hele bøger eller enkelt-

kapitler i den elektroniske boghandel. Bøger eller kapitler man har købt, kan man udskrive et antal gange. 

Læs mere på http://www.ebog.dk 

E-bib og forsøgsprojektet 

E-bib giver adgang til de samme bøger som i E-bog, men på lånebasis og igennem et folke- eller uddannel-

sesbibliotek. En række folkebiblioteker tilbyder deres lånere, at man kan låne e-bøger fra E-bib, og bibliote-

ket på Frederiksberg Seminarium er nu gået ind i et forsøg sammen med nogle uddannelsesbiblioteker i 

Ålborg, Hjørring, Ribe og i Esbjerg for at teste E-bib, dets muligheder og begrænsninger. 

Biblioteket på Frederiksberg Seminarium indbyder underviserne og de studerende til at prøve at låne elek-

troniske bøger i de næste 8 måneder, så vi kan teste systemet og undersøge, om betingelserne for lån er de 

rigtige. Vi har indgået en fastprisaftale med firmaet bag E-bib i prøveperioden, så jo flere bøger der liver 

lånt, desto mere får vi for pengene. 

Biblioteket på Frederiksberg Seminarium er del af en projektgruppe, som skal undersøge E-bib konceptet. 

Vi skal skrive en rapport, som skal udkomme i sommeren 2009 og som skal videregive vores erfaringer og 

oplevelser med E-bib til andre uddannelsesbiblioteker. Rapporten skal endvidere indeholde forslag til, 

hvordan firmaet bag E-bib kan tilpasse systemet, så det bedst muligt passer til et uddannelsesbiblioteks 

behov. Læs projektansøgningen her: 

https://infoshare.dtv.dk/twiki/pub/NyeInstitutioner/WebHome/Ansoegning_1-_e-bog_NI.pdf 

I løbet af projektperioden vil vi ændre på konceptet og lånebetingelserne, så vi kan teste forskellige måder 

at anvende det på, og vi vil henvende os til studerende og undervisere med spørgeskemaer for at få re-

spons til rapporten. 

Vi håber, at I vil bruge det flittigt. 

Fordele ved E-bib 

 En E-bog er altid hjemme.  

http://www.fredsnyt.dk/adressebog/person/?studienummer=LAKO
http://integrabib.dk/netfrb-fredersem/
http://www.ebog.dk/
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 Det er muligt at låne e-bøger alle døgnets timer. Man kan låne hjemmefra og downloade bøger til 

sin egen PC.  

 Med E-bib er det muligt at orientere sig i forskellige bøger for at vurdere, om det er bøger man 

senere skal købe eller skaffe fra biblioteket.  

Betingelserne for lån: 

 Lånetiden er 8 dage. Herefter er der 30 dages karenstid, dvs. der går 30 dage fra lånetidens ophør 

til man kan låne samme bog igen.  

 Man logger på E-bib med samme brugernavn og adgangskode som til bibliotekets system.  

 Det er ikke muligt at printe e-bøger.  

 Det er ikke muligt at kopiere/indsætte tekst fra e-bøger i et andet dokument.  

 Når man låner, downloader man e-bogen til den computer, man sidder ved. Filen med e-bogens 

indhold ligger altså fysisk på den pågældende computer. Downloader man en e-bog til en af seminariets 

computere, er det usikkert, om man kan komme til den samme computer senere i lånetiden, eller om fi-

len fortsat er på computeren. Brug derfor kun E-bib på egen computer.  

 Der skal anvendes et program som hedder Adobe Digital Editions til læsning af E-bøger. Adobe 

Acrobat Reader 8 kan ikke anvendes. I programmet stilles de bøger man har lånt eller eventuelt købt op 

på en virtuel reol. Det er muligt at skrive notater til sine bøger, men notaterne forsvinder, når lånetiden 

er udløbet. På den enkelte bog kan man se, hvor lang lånetid der fortsat er på de enkelte boglån. Læs 

mere her og hent programmet gratis: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/?promoid=DTEIO  

 I den første projektperiode er der adgang til alle de bøger, som findes i E-bib. I løbet af projektperi-

oden vil biblioteket udvælge de titler, det er mest relevant at tilbyde undervisere og studerende.  

Når projektet er slut, vil biblioteket sammen med Pæd-IT og biblioteksudvalget tage stilling til, om ordnin-

gen skal være permanent. 

Du er meget velkommen på biblioteket med spørgsmål eller med kommentarer til E-bib. 
 

 

http://www.adobe.com/products/digitaleditions/?promoid=DTEIO
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Bilag 4B: Professionshøjskole University College 

Nordjylland - Sådan låner du E-bøger272 
 

Sådan låner du ebøger 

Find ebøger i bibliotekets base integrabib.dk/ucn 

Vælg ebøger under Materialer – så søger du kun efter ebøger 

 

 

 

 

 

 

                                                           

272 Billeder er formindsket ift. oprindelig størrelse 
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Find bog du vil vælge og klik på linket: Gå til netversionen 

 

 

Klik på den røde knap: Lån ebog 
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Indtast dit cpr-nummer og din pinkode – samme login og pinkode som du bruger i bibliotekets base 

 

 

Er det første gang du låner en ebog skal du installere Adobe Digital Edition på den computer du vil læse 
bogen på. Klik på knappen Download Adobe Digital Edition 
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Klik på Install 

 

 

Klik på install igen 
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Klik på Yes 

 

 

Klik på I agree 
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Klik på Continue 

 

 

Vælg punktet Don’t Authorize Computer og klik herefter på Activate 
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Klik på Finished og… 

 

 

Programmet er nu installeret og du kan downloade din ebog 

 



132 Bilag 4B: Professionshøjskole University College Nordjylland - Sådan låner du E-bøger 

|Evaluering af forsøg med digitalt materiale på tre professionshøjskoler 

 

Vælg nu den røde knap Download e-bog 

 

 

Klik på Fortsæt 
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Og bogen ligger nu i Adobe programmet – klar til at læse 

 

 

Når du vil læse i bogen og computeren eller programmet har været lukket skal du under start vælge alle 

programmer og herefter Adobe Digital Edition 
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Bilag 4C: Professionshøjskole University College 

Nordjylland – Screendump fra Integra 
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Bilag 4D: Professionshøjskole University College 

Nordjylland – Mailtekst 
 
Sendt den 14. november til Skolekom Konferencerne for Personale Hjsem, Lærerstuderende Hjsem, Pæda-
gogstuderende Hjsem, og Natur-og Kulturformidleruddannelsen, Hjsem. 
 
Mail overskrift: Lån elektroniske bøger på biblioteket - døgnet rundt! 
 
UCN, Biblioteket har fået en ny dimension. Nu kan du låne e-bøger 24 timer i døgnet.  
 
Biblioteket i den pædagogiske søjle deltager lige nu i et forsøg med e-bøger, hvor studerende og ansatte 
kan låne elektroniske bøger.  
 
Du får dermed mulighed for at downloade en elektronisk udgave af f.eks. lærebøger til din PC. E-bøgerne 
ligger i bibliotekets database, så du kan søge efter dem på lige fod med de trykte bøger og dermed låne via 
biblioteksbasen.  
 

 E-bøgerne er altid på lager – aldrig udsolgt fra forlaget eller udlånt fra biblioteket.  
 

 Du behøver ikke gå på biblioteket – bøgerne kan hentes døgnet rundt på en computer med adgang 
til internettet. 

 

 Du kan søge på kryds og tværs i bøgerne. 
 
Du kan låne e-bogen som en smagsprøve, inden du måske selv køber bogen i trykt form. 
 
Det er gratis at låne en e-bog. Lånetiden er 8 dage, og i de 8 dage vil du kunne læse i bogen på den pc, som 
bogen er downloadet til.  
 
E-bøgerne strækker sig over et bredt felt af fagområder – på følgende områder er udvalget ekstra stort:  
 

 Pædagogik, psykologi og undervisning  

 Jura  

 Sundhed og sygdom  

 Samfund, politik og socialvidenskab  

 Kultur og kunst  

 Filosofi og etik  
 
- og udvalget bliver hele tiden suppleret med nye titler.  
 
Du kan også købe en e-bog eller dele af den. Det giver flere muligheder, f.eks. kan du printe og kopiere fra 
den, og så får du naturligvis lov til at beholde den. 
 
Du kan læse mere, hvordan du låner en e-bog på: Om lån af e-bøger 
Her kan du se, hvilke e-bøger, du kan låne: E-bøger i biblioteksbasen  

http://www.cvunord.dk/CVU_Nordjylland/Bibliotek/Biblioteket/Nyheder.aspx
http://integrabib.dk/ucn/linkme.php?ccl=kk=ebo
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Du er naturligvis også velkommen til at kontakte biblioteket, hvis du har yderligere spørgsmål om e-bøger. 
På biblioteket har vi også flere forskellige foldere og ”quickguides” om e-bøger.  
 
For kontaktinformation om bibliotekets afdelinger i den pædagogiske søjle: Klik her 
 
E-bogsforsøget kører kun i den pædagogiske søjle, men interesserede fra sundhedssøjlen har også mulig-
hed for at blive oprettet som lånere på biblioteksafdelingerne i den pædagogiske søjle og dermed låne e-
bøger. 
 
Fakta:  
  

 Forsøget med e-bøger på University College Nordjylland, Biblioteket, De pædagogiske uddannelser 
løber frem til maj 2009. 

 

 E-bøgerne ligger elektronisk på Ebib.dk, hvor du kan låne bøger elektronisk, og på Ebog.dk, hvor du 
kan købe bøger elektronisk.  

 

 Ebib.dk og Ebog.dk er etableret efter opfordring fra Forlæggerforeningens Sektion for Undervis-
ningsforlag, og er ejet af Dansk Bibliotekscenter samt en række danske forlag. 

 
 

http://integrabib.dk/ucn/help.php?help=kontakt
http://www.ebib.dk/
http://www.ebog.dk/
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Bilag 4E: Professionshøjskole University Col-

lege Nordjylland – Elektroniske bøger på bibli-

oteket - vejledning 
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Bilag 4F: Professionshøjskole University College 

Nordjylland – Artikel til LUT 
 
UCN, Biblioteket har fået en ny dimension - nu kan du låne e-bøger 24 timer i døgnet.  
 
Biblioteket i den pædagogiske søjle deltager lige nu i et forsøg med e-bøger, hvor studerende og ansatte 
gratis kan låne elektroniske bøger.  
Du får dermed mulighed for at downloade en elektronisk udgave af f.eks. lærebøger til din PC. E-bøgerne 
ligger i bibliotekets database, så du kan søge efter dem på lige fod med de trykte bøger og dermed låne 
dem via biblioteksbasen. Det eneste du skal bruge er dit cpr-nummer og din pinkode. 
 

 E-bøgerne er altid på lager – aldrig udlånt fra biblioteket eller udsolgt fra forlaget 

 Du behøver ikke gå på biblioteket – bøgerne kan hentes døgnet rundt på en computer med adgang 
til internettet. 

 Du kan søge på kryds og tværs i bøgerne. 

 Du kan låne e-bogen som en smagsprøve, inden du måske selv køber bogen i trykt form. 
 
Det er gratis at låne en e-bog. Lånetiden er 8 dage, og i de 8 dage vil du kunne læse i bogen på den pc, som 
bogen er downloadet til.  
 
E-bøgerne strækker sig over et bredt felt af fagområder – på følgende områder er udvalget ekstra stort:  
 

 Pædagogik, psykologi og undervisning  

 Jura  

 Sundhed og sygdom  

 Samfund, politik og socialvidenskab  

 Kultur og kunst  

 Filosofi og etik  
 
- og udvalget bliver hele tiden suppleret med nye titler.  
 
Forsøget med e-bøger løber frem til maj 2009. 
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Bilag 4G: Professionshøjskole University College 

Nordjylland – E-postkort 
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 Bilag 4H: Professionshøjskole University College 

Nordjylland – E-bøger til vinterferie 
 

Husk at du kan låne e-bøger til vinterferien!  

Biblioteket på Skolevangen holder lukket i uge 8, men fortvivl ikke - du kan stadig låne e-bøger 24 timer i 

døgnet. 

Om E-bøger: 

Biblioteket deltager lige nu i et forsøg med e-bøger, hvor studerende og ansatte kan låne elektroniske bø-

ger. 

Du får dermed mulighed for at downloade en elektronisk udgave af f.eks. lærebøger til din PC. E-bøgerne 

ligger i bibliotekets database, så du kan søge efter dem på lige fod med de trykte bøger og dermed låne via 

biblioteksbasen.  

 E-bøgerne er altid på lager – aldrig udsolgt fra forlaget eller udlånt fra biblioteket.  

 Du behøver ikke gå på biblioteket – bøgerne kan hentes døgnet rundt på en computer med 

adgang til internettet. 

 Du kan søge på kryds og tværs i bøgerne. 

Du kan låne e-bogen som en smagsprøve, inden du måske selv køber bogen i trykt form. 

Det er gratis at låne en e-bog. Lånetiden er 8 dage, og i de 8 dage vil du kunne læse i bogen på den pc, som 

bogen er downloadet til.  

E-bøgerne strækker sig over et bredt felt af fagområder – på følgende områder er udvalget ekstra stort:  

 Pædagogik, psykologi og undervisning  

 Sundhed og sygdom  

 Samfund, politik og socialvidenskab  

 Kultur og kunst  

 Filosofi og etik  

 Jura df 

- og udvalget bliver hele tiden suppleret med nye titler.  
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Du kan også købe en e-bog eller dele af den. Det giver flere muligheder, f.eks. kan du printe og kopiere fra 

den, og så får du naturligvis lov til at beholde den. 

Du kan læse mere, hvordan du låner en e-bog på: Om lån af e-bøger (hold evt. Ctrl nede og klik på linket) 

Her kan du se, hvilke e-bøger, du kan låne: E-bøger i biblioteksbasen  

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte biblioteket, hvis du har yderligere spørgsmål om e-bøger. 

På biblioteket har vi også flere forskellige foldere og ”quickguides” om e-bøger. 

For kontaktinformation om bibliotekets afdelinger i den pædagogiske søjle: Klik her 

Fakta:  

 Forsøget med e-bøger på University College Nordjylland, Biblioteket, De pædagogiske ud-

dannelser løber frem til maj 2009. 

 E-bøgerne ligger elektronisk på E-bib.dk, hvor du kan låne bøger elektronisk, og på E-bog.dk, 

hvor du kan købe bøger elektronisk.  

 E-bib.dk og E-bog.dk er etableret efter opfordring fra Forlæggerforeningens Sektion for Un-

dervisningsforlag, og er ejet af Dansk Bibliotekscenter samt en række danske forlag.  

Med venlig hilsen 

Maiken Skovsen 

Bibliotekar 

University College Nordjylland, Biblioteket, Skolevangen 

Telefon: 96232449 - E-mail: mas@ucn.dk 

_____________________________________________________________________________ 

Januar 2008 fusionerer Sundheds CVU Nordjylland og CVU Nordjylland og bliver til Professionshøjskolen 

University College Nordjylland. Fusionen skal styrke og udvikle eksisterende og nye uddannelser  inden for 

de sundhedsfaglige og pædagogiske områder.  

http://www.cvunord.dk/CVU_Nordjylland/Bibliotek/Biblioteket/Nyheder.aspx
http://integrabib.dk/ucn/linkme.php?ccl=kk=ebo
http://integrabib.dk/ucn/help.php?help=kontakt
http://www.ebib.dk/
http://www.ebog.dk/
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Bilag 4I: Professionshøjskole University College 

Nordjylland – Fejlmelding fra Adobe 
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 Bilag 4J: Professionshøjskole University College Vest 

– Tekst til flyver 
 

UC Vest Biblioteket 2008 

 

E-bøgerne skal altid downloades (lånes) til den pc som du ønsker at læse dine e-bøger på. 

 

E-bøgerne fra Ebib.dk skal læses i programmet Adobe Digital Edition, som er gratis tilgængeligt på internet-

tet. Find link til download i FAQ på www.ebib.dk/help/general.php 

 

De e-bøger, som du har lånt, kan genfindes på den pc, som e-bøgerne er downloadet til. E-bøgerne ligger i 

Biblioteket i Adobe Digital Edition. 

 

Når lånetiden udløber efter 8 dage, vil du ikke længere kunne åbne din e-bog. Du kan låne den igen. 

 

E-bøgerne kan ikke printes ud og man kan ikke markere og kopiere teksten.  

 

Hvis du anvender den nyeste version af Internet Explorer kan du risikere, at den blokerer for download af 

filer. Brug FAQ på www.ebib.dk/help/general.php, for hjælp og vejledning. 

 

I FAQ på www.ebib.dk/help/general.php  kan du i det hele taget finde mange svar. Alternativt kan du sende 

en mail til kundesupport@ebog.dk 

http://www.ebib.dk/help/general.php
mailto:kundesupport@ebog.dk
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Bilag 4K: Professionshøjskole University College Vest 

– Foto 

 

Bilag: Foto af ”messe-opstilling” 
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Bilag 5: Projektansøgning 
 

Projektansøgning 
 
Der ansøges hermed om tilskud til følgende evalueringsprojekt: 
 
Projekttitel 
Evaluering af forsøg med digitaliseret dansk materiale på tre professionshøjskoler. 
 
Ansøgere 
Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden 
Kontaktperson: Lars Kofod-Jensen 
Nyelandsvej 27 
2000 Frederiksberg 
Tlf.: 38 86 51 11 
Email: kj@fredersem.dk 
 
Øvrige deltagere i projektet  
Professionshøjskolen University College Nordjylland 
Kontaktperson: Peter Rubeck Olesen 
Skolevangen 45 
9800 Hjørring 
Tlf.: 96 23 24 70 
Email: pro@ucn.dk 
 
Professionshøjskolen University College Vest 
Kontaktperson: Tove Schmidt 
Skolebakken 171 
6705 Esbjerg Ø 
Tlf.: 72 15 99 11 
Email: ts@ucvest.dk 
 
Økonomisk/Juridisk ansvarlig 
Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden 
Kontaktperson: Lars Kofod-Jensen 
Nyelandsvej 27 
2000 Frederiksberg 
Tlf.: 38 86 51 11 
Email: kj@fredersem.dk 
 
Resumé 
Evaluering af forsøg med elektroniske bøger på tre udvalgte professionshøjskoler, der på sigt kan sikre at 
studerende, undervisere, etc. ved Undervisningsministeriets institutioner får adgang til digitaliseret dansk 
materiale, på fornuftige vilkår og økonomi. 
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Samlede projektudgifter 
Projektudgifterne udgør i alt Dkr. 168.400 
 
Ansøgt beløb Der ansøges om i alt Dkr. 51.200. 
 
Baggrund og motivation 
Mellem Ebog.dk og Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden, Professionshøjskolen Uni-
versity College Nordjylland, de pædagogiske uddannelser og Professionshøjskolen University College Vest 
er der etableret en forsøgsaftale273 om udlån af e-bøger i perioden 1. september 2008 til 28. februar 2009. I 
forsøgsperioden får de tre professionshøjskoler mulighed for at afprøve Ebog.dk med et fikseret budget. 
Forsøget løber i to faser, hvor fase 1 giver de studerende ved de tre professionshøjskoler ubegrænset antal 
lån for den enkelte bruger. Fase 2 af forsøget giver ubegrænset antal lån for den enkelte bruger på f.eks. 
udvalgte titler, emner, etc.274. Grunden til at forsøget er faseopdelt skal findes i, at man ønsker at se på 
brugeradfærden, sammenholdt med bl.a. økonomien under to forskellige løsningsmodeller. Forsøget skal 
danne grundlag for en eventuel beslutning om indgåelse af en permanent aftale mellem Ebog.dk og de 
enkelte professionshøjskoler. Ebog.dk leverer en del af de empiriske data over brugen i de seks måneder 
forsøgsaftalen løber. 
 
Sideløbende med dette projekt, har folkebibliotekerne (i de kommuner som professionshøjskolerne tilhø-
rer) også købt adgang til Ebog.dk udlån af e-bøger, så der forudses en stor fokus på udlån af elektroniske 
bøger i forsøgsperioden. 
 
I de overordnede målsætninger for DEFF275, har man bl.a. fokus på at slutbrugernes benyttelse af elektroni-
ske ressourcer bliver forbedret og bliver mere omfattende. Det forsøg åbner op en (på sigt) øget adgang til 
digitaliseret dansk materiale, og det falder også indenfor de kvalitetskrav, der er opstillet til Professionshøj-
skolerne for at blive akkrediteret til University College. Der fremgår det eksplicit af kvalitets felt 7276 i Krite-
rier for University College, at der skal være afgang til elektroniske informationsressourcer m.m., hvilket 
forsøget må siges at være en del af. En del af disse elektroniske ressourcer er elektroniske bøger, og den 
(pt.) største udbyder af danske elektroniske materialer er Ebog.dk. 
 
Formål 
Formålet med projektet er at få evalueret brugen af E-bog.dk i projektperioden, samt få en afklaring på om 
den måde E-bog.dk konceptet er skruet sammen på er brugbar løsning for Professionshøjskolerne. 
 
Mål 
Målet er at få etableret en brugbar model mhp integration af digitaliseret dansk materiale på bibliotekerne 
under Undervisningsministeriet, der matcher disses behov ift. økonomien, brugervenlighed m.m.  
 

                                                           

273
 Forsøgsaftalen mellem E-bog.dk og de tre professionshøjskoler er vedlagt som bilag 

274
 Valgfrit for den enkelte professionshøjskole 

275
 DEFF handleplan 2004 – 2006 (http://www.deff.dk/showfile.aspx?IdGuid={E14291F7-ED26-4659-87A6-2A1031BD88CD}) 

276
 Undervisningsministeriet (2004. Kriterier for University College 
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Målgruppe 
Målgruppen er i første omgang Programgruppen ”Nye Institutioners” primære interessent-grupper, profes-
sionshøjskolerne, handelsskolerne, tekniske skoler, herunder bibliotekarer, studerende, ledere og undervi-
serer. 
 
Metode 
Projektet baserer sig på indsamling af empiriske data. Projektets empiriske materiale indsamles på følgende 
måder: to kvalitativt evalueringsspørgeskema sendt til de deltagende institutioner/biblioteker/studerende, 
og udtræk fra E-bog.dk’s statistikbank. Der indsamles derudover kvantitative data fra de deltagende ud-
dannelsesbibliotekers udlånsdata. 
 
I dataindsamlingen fokuseres på brugen af de elektroniske bøger, set over de forskellige faser forsøgsafta-
len dækker. 
Succeskriterier 
At man får en afklaring ift. om det er muligt at få en eksemplarisk model dels for integration af elektroniske 
bøger i et bibliotekssystem, dels for begrænsning ift. brug og økonomi, med udgangspunkt i E-bog.dk. 
 
Resultat og formidling 
Vægten i projektet ligger i analyserne af de empiriske data, dels leveret af Ebog.dk, dels indsamlet fra de 
deltagende biblioteker/institutioner. 
 
Projektets resultater sammenfattes i en projektrapport, der gøres tilgængelig via DEFF’s hjemmeside 
 
Tidsplan  
Projektperioden starter den 18. august 2008 og løber frem til 30. april 2009. 
 

Aktivitetsnummer  Aktivitet  Periode  

1.  Udarbejdelse af spørgeskema  01.08.2008 – 30.09.2008  

2.  Afprøvning af Ebog.dk for bib-
liotekets personale  

18.08.2008 – 31.08.2008  

3.  PR for forsøg med Ebog.dk 
rettet mod de studerende  

01.09.2008 – 28.02.2009  

4.  Indsamling af data  01.09.2008 – 28.02.2009  

5.  1. fase af forsøg med Ebog.dk – 
ubegrænset antal lån for den 
enkelte bruger  

01.09.2008 – 31.12.2008  

6.  Bearbejdning af data  01.10.2008 – 31.03.2009  

7.  2. fase af forsøg med Ebog.dk – 
ubegrænset antal lån for den 
enkelte bruger på f.eks. ud-
valgte titler  

01.01.2009 – 01.03.2008  

8.  Afrapportering  01.04.2009 – 30.04.2009  

 
Organisation  
Projektet ledes af Lars Kofoed-Jensen (Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden), med 
deltagelse af Peter Rubeck Olesen (Professionshøjskolen University College Nordjylland) og Tove Schmidt 
(Professionshøjskolen University College Vest). 
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Projektet organiseres med fire arbejdsgrupper, en spørgeskemagruppe, en dataindsamlings-gruppe, en 
databearbejdningsgruppe og en afrapporteringsgruppe. 
 
Indsatsområder 
Projektet kan henføres til indsatsområdet E-læring og informationskompetence under Program-gruppen 
”Nye Institutioner”. 
 
Budget 
 

Aktivitet  Projekt budget i alt i 
Dkr.  

Egenfinansiering  Ansøgning om finansie-
ring hos DEFF  

Forsøgsaftale mellem 
Ebog.dk og de tre pro-
fessionshøjskoler  

50.000  50.000277  0  

Igangsættelse, imple-
mentering, drift, PR 
mm. af Ebog.dk på de 
tre professionshøjskoler 
- 210 timer á Dkr. 
320,00  

67.200  67.200  0  

Udarbejdelse af spørge-
skema - 40 timer á Dkr. 
320,00  

12.800  0  12.800  

Dataindsamling - 40 
timer á Dkr. 320,00  

12.800  0  12.800  

Databearbejdning – 40 
timer á Dkr. 320,00  

12.800  0  12.800  

Afrapportering – 40 
timer á Dkr. 320,00  

12.800  0  12.800  

I alt  168.400  117.200  51.200  

 

                                                           

277
 Egenfinansieringen fordeler sig på de tre professionshøjskoler med henholdsvis Dkr. 13.000, Dkr. 22.000 og Dkr. 15.000, i alt Dkr. 50.000. Oven i 

dette beløb kommer E-bog.dk’s finansiering i og med at de Dkr. 50.000 er det maksimale beløb som de tre professionshøjskoler skal betale for 

forsøget, og det forventes at de elektroniske bøger vil blive brugt for mere end Dkr. 50.000. 
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E-bogssystemet – foreløbige tendenser 
v. Lars Kofod-Jensen, Frederiksberg Seminarium, Professionshøjskolen Metropol 
 
På en række folkebiblioteker og på tre uddannelsesbiblioteker er det muligt at låne e-bøger gennem biblio-
tekernes OPAC. De tre uddannelsesbiblioteker (Professionshøjskolen UC-Vest, Professionshøjskolen UC 
Nord og Professionshøjskolen Metropol, Frederiksberg Seminarium) har sammen indgået en forsøgsaftale 
med E-bib.dk om at teste funktionaliteten på nogle af de tre professionshøjskolers biblioteker. 
 
DEFF støtter forsøget ved at finansiere spørgeskemaundersøgelser og endelig rapportskrivning. 
 
Forsøget startede i september 2008 og afsluttes i løbet af juni 2009, hvor den endelige rapport foreligger. I 
løbet af forsøgsperioden skal der afholdes to spørgeskemaundersøgelser rettet mod studerende og under-
visere og et fokusinterview med bibliotekarer fra de tre professionshøjskolers biblioteker. 
Fokusgruppeinterviewet er blevet afholdt og den første spørgeskemaundersøgelse udsendes i uge 9. 
 
Det er naturligvis for tidligt at give endelige konklusioner på forsøget, med det er muligt at skitsere nogle af 
de tendenser, forsøget på nuværende tidspunkt viser: 
 
• Der har været startvanskeligheder med at få synliggjort e-bøgerne i OPAC’en. E-bib.dk og DBC løste i fæl-
lesskab udfordringen, men det betød at forsøget blev godt 2 måneder forsinket. 
 
• De tekniske udfordringer for lånerne synes store. Det er tilsyneladende ikke uproblematisk for brugerne 
at logge på E-bib-systemet, få downloaded bogen og anvende Adobe Digital Editions i den korrekte version. 
En række af e-bogslånene er forsøgt gentaget indenfor samme dag, hvilket kan tyde på, at der ofte opstår 
problemer i downloadprocessen. 
 
• Antallet af udlån af e-bøger har indtil videre været beskedent om end langsomt stigende. Det undrer, at 
antallet af lån på Frederiksberg Seminarium er forholdsmæssigt lavest af de tre deltagende professionshøj-
skoler, særligt da de studerende dér gennem flere år er blevet fortrolige med download af digitaliserede 
artikler til undervisningsbrug. 
 
• De titler som lånes eksisterer også som fysiske bøger på bibliotekernes hylder, hvilket kan tyde på, at de 
studerende først låner den elektroniske bog, når den fysiske ikke er tilgængelig. 
 
Vi forventer at spørgeskemaundersøgelserne og den videre lånestatistik kan afdække om det koncept, E-
bib tilbyder uddannelsesbibliotekerne er anvendeligt, eller om de indbyggede restriktioner (8 dages lånetid, 
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 Kan findes på http://www.fagligt-forum.dk/Nyhedsbreve/nyhedsbreve_alle.htm 
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ingen kopieringsmulighed, ingen udskrivningsmulighed, ingen mulighed for at gemme noter og tilføjelser i 
teksten efter lånetidens ophør og begrænset antal titler) er årsagen til, at antallet af udlån ind til videre er 
ret beskedent. Som det ser ud lige nu, udgør E-bib-systemet ikke nogen større økonomisk belastning for de 
tre deltagende uddannelsesbiblioteker. 

 


