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1 Baggrund og formål 
Denne analyse er bestilt som led i en aftale mellem KL og Biblioteksforbundet om anvendelse af fælles 

kompetencemidler. På baggrund af en række møder blev det sat fokus på de digitale materialer og 

formidlingen af dem til brugerne. Analysen skal give input til: 

• forståelse af kompetencebehov og gap 

• ledelsesmæssige opgaver og strukturelle udfordringer,  

Analysen skal efterfølgende lede til nye kompetencetiltag, der skal pilottestet inden de sættes i drift. 

Analysen indgår således i dette forløb: 

 

Figur 1 Analysen og dens sammenhæng 

Som analysen er skredet frem, er det blevet klart, at mange biblioteker ser ulemper ved at fokusere på 

forskellen mellem de digitale og fysiske materialer. Forståelsen af kerneopgaven er ”at fremme læsning”, 

”fremme læselyst” eller at ”formidle valid information til brugerne” upåagtet hvilken type materiale, der er 

tale om.  Ved at skelne mellem fysiske og digitale materialer, risikerer man at hæmme brugen af de digitale 

materialer. Det understreges blandt andet af følgende citater fra hhv. Randers og Køge. 

”Vil gerne starte et helt andet sted. Man kan dele samlingen op i fysisk-digitalt. Vi vil 

hellere tale om alle materialer som de samme. Karrusellerne1 er digitale, men kan aflede 

et fysisk udlån. ” Randers Bibliotek 

”Vi har lavet en støttestrategi til vores biblioteksstrategi – der handler om biblioteket i 

det digitaliserede samfund. Vi vil ikke have en Digital Strategi. Vi vælger ikke at have en 

digital strategi, da vi præcis ikke ønsker at fokusere på ”digital” isoleret set, men på 

samfundets ændrede behov som følge af digitalisering. Det som vores borgere siger er, 

at de har behov for øget tilgængelighed og inspiration - både fysisk og digitalt. ” Køge 

Bibliotek 

 
1 Med karusseller henviser Randers Bibliotek her til digitale ”karusseller” på hjemmesiden, der promoverer såvel 
fysiske som digitale bøger 
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De to afsluttende workshops bekræftede denne opfattelse. Deltagerne ser ikke så meget nytte ved at 

fokusere særskilt på digitale materialer.  

Derfor kommer analysen også ind på digital formidling i forhold til både de fysiske og digitale 

materialetyper. 

2 Metode 
Analysen bygger: 

• Desktop-analyse, der danner baggrund for interviewene 

• Interview over skype med hhv. medarbejdere og ledere på 14 biblioteker 

• Observation og samtaler på et bibliotek 

• Workshop med hhv. medarbejdere og ledere 

2.1 Desktop-analyse 
Desktop-analysen blev gennemført ud fra materiale formidlet af BF og KL. Følgende materialer indgik 

hvoraf nogle blot var til inspiration: 

• BFs medlemsundersøgelse 2017 

• BF - Opsamling fra Workshop på opstartsmøde vedr.  AUA-projekt om kompetenceudvikling i 

forhold til formidling af digitale materialer og digitalt lederskab, oktober 2019 

• Centralbibliotekerne - Digital transformation 

• Danmarks Statistik - Danmarks Udlån af e-bøger 

• Danskernes Digitale Bibliotek - Årsberetning 2018  

• KL - Statistik om det digitale bibliotek, 2019-2020 

• Københavns Kommune - Biblioteksplan 2019-2023 (I høring) 

• Københavns Kommune - Kompetenceprofiler i Københavns Biblioteker 

• Perspektiv - Det tager tid at lære at formidle de digitale materialer  

• Perspektiv – Når digital formidling lykkes 

• Tænketanken Fremtidens Biblioteker - Digitale Biblioteksstrategier 

• Aarhus Kommune - værktøjskasse til udstilling af digital litteratur på biblioteket 

På baggrund af desktopanalysen blev der udarbejdet et notat, der blev fremlagt for arbejdsgruppen til 

kommentering inden interviewene.  

2.2 Interview 
Der er blevet gennemført 16 skypeinterview med repræsentanter fra 14 biblioteker. Typisk en 

biblioteksleder og en biblioteksansatte med en særlig rolle ift. de digitale materialer.  

Bibliotek Leder Medarbejder 

Mariagerfjord  Mette Hede, bibliotekschef Mette Folsø, biblioteksansatte 

Aalborg  Anne Mette Pedersen, Uddannelsesansvarlig, 
biblioteksansatte og CB-konsulent 

Hjørring Janni Sørensen, Souschef, biblioteksansatte 
 

Franz Ulrich Thomsen, It-ansvarlig, biblioteksansatte 

Randers Mette Haarup, bibliotekschef Gitte Hansen, biblioteksansatte 

Lolland  Jens Vejlstrup, biblioteksansatte 
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Viborg Mikael Vinther Graaberg, Leder for kultur og 
oplevelser 

Jesper Mørup Handberg, biblioteksansatte 

Halsnæs   Johanne Tomsen, biblioteksansatte og Anita Olsen, HK’er 

Svendborg Berit Jacobsen, Biblioteksleder Kasper Madsen, biblioteksansatte 

Thisted Marie Louise Honoré Aamann, souschef, faglig 
leder 

 

Syddjurs Inge Birkeholm, souschef Rasmus Kudahl Kaa Munch, antropolog  

Køge René Høtbjerg Øhlenschlæger, Biblioteksfaglig 
leder  

Ole Bang Christensen, biblioteksansatte 

Ballerup  Ravinder Kaur-Pedersen, bibliotekschef 
Mikael Anker, leder og biblioteksansatte 

 

Odense Jesper Petersen, publikums- og 
hovedbibliotekschef) 

Mads Møller, biblioteksansatte 

Tønder Andrew Cranfield, bibliotekschef Ole Bang Christensen, biblioteksansatte 

 
Interviewene blev dokumenteret og efterfølgende sendt til kommentering og godkendelse hos respondenterne.  

 

2.3 Besøgsdag på Randers Bibliotek 
I forlængelse af interviewene besøgte en af konsulenterne Randers Bibliotek, en hel dag, den 11. 

november. Dagen blev brugt på at observere lånere og tale med personale i deres arbejdssituation. 

Personale i fronten, og personale i ”backoffice” – dvs stort set alle teams på biblioteket. 

På baggrund af dagen blev udarbejdet et notat, der også er fremlagt for arbejdsgruppen til kommentering 

og drøftelse.   

2.4 Workshops 
De foreløbige konklusioner fra det indledende analysearbejde og interviewene blev testet på to workshops 

med hhv. medarbejdere og ledere. I alt 14 medarbejdere deltog fra 12 forskellige biblioteker og 8 ledere fra 

8 forskellige biblioteker. 

Workshoppene indebar en række korrektioner og prioritering af de uddannelsesforslag, det første udkast til 

rapport fremlagde. Derudover indebar de også en omfattende ændring i tilgangen til ledelsessporet. 

På baggrund heraf blev rapporten korrigere og færdigskrevet.  

2.5 Ni bud på uddannelsesforløb 
I prioriteret orden, pegede workshoppene på nedenstående uddannelsestilbud (konsulenterne 

dokumenterer kun dem med seks eller flere stemmer ud af 22 mulige). Udover disse præsenterer 

rapporten et nyt muligt tilbud. Dansk mester i Internetsøgning (4.2 - A) der ikke blev stemt om 

Tre uddannelsestilbud fik færre end 6 stemmer:  

• Pædagogik ift digitale materialer og forståelse for kontekst fik 0 medarbejderstemmer, men 4 

lederstemmer. Da der var færre ledere til workshop 2 end medarbejdere til workshop 1 kunne det 

eventuelt tale for at uddannelsestilbuddet alligevel blev afprøvet.  

• Korte kurser på 1 time i en digital ressource fik 0 stemmer, og  

• Længere forløb over ½-1 år fik 3 medarbejderstemmer og 1 lederstemme. Det er dog i nogen grad 

fusioneret med 4.3-B Det Digitale Bibliotek nedenfor, der på mange måder havde samme 

udstrækning, målgruppe og indhold. 

De prioriterede uddannelsestilbud i prioriteret orden og med antal stemmer markeret med den farvede 

cirkel: 
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Figur 2 De prioriterede uddannelsestilbud (tallet i den farvede cirkel er de samlede antal stemmer) 

 

 

 

•Fokus på at bruge data til fremme formidling

•11 medarbejderstemmer, 7 lederstemmer

Dataunderstøttet formidling

4.5 - A

•Digitalt mindset og digitale kompetencer til 
bibliotekspersonale

•9 medarbejderstemmer og 6 lederstemmer. Et andet 
konkurrerende forløb fik 3 + 1 stemmer

Det digitale bibliotek / digital 
modenhed

4.3 - B

•Forståelse for og design af digitale-fysiske brugerrejser 
frem til de rette materialer

•10 medarbejderstemmer, 5 lederstemmer

Brugerrejser og servicedesign

4.5 - D

•Digitale grundkompetencer

•9 medarbejderstemmer, 2 lederstemmer

Digitalt udvidet kørekort

4.4 - A

•Design af website og indhold til website for at fremme 
læsning

•7 medarbejderstemmer, 1 lederstemme

Flere læsere via website

4.5 - B

•Specialiseret formidling ud fra målgrupper - fysiske som 
digitale materialer

•5 medarbejderstemmer, 3 lederstemmer

Formidl det digitale guld til din 
målgruppe

4.4 - E

•Mere læsning med bedre anvendelse af SoMe.

•4 medarbejderstemmer, 3 lederstemmer

Formidling via Facebook og andre 
SoMe ressourcer

4.5. - C

•Korte videoer der formidler indhjold og målgrupper for 
digitale materialer

•6 medarbejderstemmer, 0 lederstemmer

Korte opmærksomhedsvideoer

4.3 - A

18 

15 

15 

11 

8 

8 

7 

6 
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3 Hvad forstår bibliotekerne med ved digitale biblioteksmaterialer? 
Gennem interviewene er det blevet tydeligt, at der er forskellige opfattelser af, hvad digitale 

biblioteksmaterialer dækker. Nogle har en klassisk tilgang med en opfattelse, der ikke favner så bredt, hvor 

andre tænker bredt og i sin opfattelse dækker alle typer af digitale medier.  

Men en ting er hvordan man opfatter materialerne noget andet er, hvordan udlånet af de digitale 

materialer så rent faktisk er. I dette afsnit vil analysen afdække begge forhold. 

3.1 Fra eReol til internettet 
De 14 biblioteker svarer typisk på en af følgende fire måde på spørgsmålet om, hvad digitale materialer 

omfatter: 

 

Figur 3 Fire opfattelser af digitale biblioteksmaterialer  

De fire typer udtrykker forskellige grader af ”inklusion”, det vil sige en bredere opfattelse af, hvad digitale 

materialer er. Jo højere oppe af trappen, jo mere inkluderes.  

De to første niveauer går fra de mest typiske og anvendte – eReolen og Filmstriben – til de licenser 

biblioteket betaler for. Dette fokus begrundes typisk med, at det er her biblioteket skal være ansvarligt for 

sit ressourceforbrug. Hvis man betaler for noget, så skal det også skabe en værdi.  

Det tredje og fjerde niveau inddrager de materialer, der er gratis for bibliotekerne. Det kan fx være det 

Kongelige Biblioteks materialer, men omfatter også forskellige hjemmesider, gratis e-kurser m.v. 

Begrundelsen for niveau 3 og 4 - og særlig det sidste – er, at biblioteket skal formidle enhver form for valid 

viden, som borgerne efterspørger uanset medie. Hvis en gratis hjemmeside, eller en dokumentar på Netflix 

(som brugeren har abonnement på) er bedre end det betalte materiale, så skal biblioteket henvise til det. 

Konsekvensen af denne tilgang er, at ”materialesamlingen” bliver meget stor.  

”97% af vores materialesamling er digital og 3 % fysisk. Men udlån er modsat ” Ballerup 

Bibliotek 

Fælles for alle svar er, at digitale materialer er online og kan tilgås via en internetadgang. 

1

eReolen (inkl. eReolen 
go og global) og 
Filmstriben. Dernæst de 
øvrige licenser.

2

De online materialer vi 
har licens til (inkluderer 
også materialer under 1)

3

De online materialer vi 
har liggende på vores 
hjemmeside - inkl. gratis 
materialer(inkludere 
også 1 og 2) fra fx Det 
Kongelige Bibliotek

4

I princippet alle online 
materialer - dem vi 
betaler vi, dem, der er 
gratis og dem, der kan 
købes andre steder. Det 
kan være en 
hjemmeside om FNs 
verdens mål, en Netflix 
Dokumentar, en rejse-
App og lignende
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3.2 Hvad formidler de 14 biblioteker faktisk? 
De 14 biblioteker formidler i alt 170 forskellige digitale materialer. Altså en hel del mere end ”bare” 

eReolen og Filmstriben2. 

Overordnet kan man se at alle biblioteker3 formidler følgende: 

• Link til eReolen og Filmstriben 

• Link til Artikelservice og/eller Bibliotek.dk,  

• Infomedia (artikler fra danske aviser, tidsskrifter og webkilder) og  

• RB Digital Magazines (Udenlandske magasiner online).  

Alle bortset fra én formidler desuden link til 

• Faktalink (Danske oversigtsartikler om aktuelle debatter og historiske emner.) 

• Forfatterweb (Forfatterleksikon over danske og udenlandske forfattere) 

• Pressreader (Adgang til aviser og magasiner fra hele verden) og  

• Verdensbiblioteket (Film og bøger på mere end ti sprog) 

Diagrammet nedenfor viser de materialer, der formidles af seks eller flere digitale biblioteker. De udgør lige 

knapt 50 % af alle de digitale materialer, der formidles på de 14 biblioteker. Alle materialerne kræver licens 

 
2 Opgjort ved den 19. nov. At gennemgå de 14 bibliotekers hjemmesider og manuelt optælle og registrere 
henvisningerne. Beskrivelserne af kilderne er også taget fra hjemmesiderne. Der kan være mindre registreringsfejl. For 
Svendborg bibliotek er registreringen ufuldstændig i det flere af kilderne gemmer sig bag et login. 
3 Se Tabel 1 i Bilag 1, der viser en oversigt over alle 170 materialer rangeret efter hyppighed 
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Figur 4 Materialer hvor seks eller flere af de 14 biblioteker formidler materialet via deres webside 

Bibliotekerne formidler et forskelligt antal materialer via hjemmesiderne. Fra 16 materialer hos det 

bibliotek med færrest henvisninger til 67 hos det bibliotek med flest. Diagrammet herunder viser antal 

ressourcer på bibliotekernes hjemmesider. Igen kan der være mindre optællingsfejl, og statistikken for 

Svendborg er mangelfuld af ovennævnte grunde (se fodnote 2, på forrige side) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bibliotek.dk og Artikelservice
eReolen

eReolen Global
eReolen GO
Filmstriben
Infomedia

RBdigital Magazines
Faktalink

Forfatterweb
PressReader

Verdensbiblioteket
Bibzoom

eKurser.nu
Historiens Verden

Litteratursiden
MasterFile Premier

Mediestream
Stingray Qello

Turteori
Europa World Plus

Gyldendals Onlineordbøger
Medici.tv

Literature Resource Center
Comics Plus

Ebook Central

Antal biblioteker med materialet

Materialer hvor seks eller flere af de 14 biblioteker formidler 
materialet via deres webside
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Figur 5 Antal digitale materialer 

 

3.3 Hvordan går det med forbruget? 
EReolen (eReol, eReol global og eReol go) og Filmstriben ”sælger” sig selv med stor succes. Årsberetningen 

2018 fra Danskernes Digital Bibliotek viser, at forbruget af e-bøger og lydbøger er steget ca. 25 pct. Fra 

2017 til 2018. Men det samme gælder anvendelse af databaser, multimedier og tidsskrifter. Tallene kan 

ikke sammenlignes på tværs. 

 

Figur 6 Forbruget af digitale ressourcer, Kilde: Danskernes Digitale Bibliotek, Årsberetning 2018 - Link 

Det kan presse økonomien grundet den måde licensaftalerne er skruet sammen på.  For at styre økonomien 

har flere biblioteker udlånsrestriktioner eller budgetloft, der nås hver måned. Det udløser dage eller uger, 

hver måned, hvor lånerne ikke kan bruge de to ressourcer. Andre steder kører man uden budgetloft, med 

den begrundelse, at man ikke skal begrænse en succes. De biblioteker indkøber så mindre af andre 

materialer. EReolen Go til skolebørn kører flere biblioteker via Unilogin, så det er nemt for børnene at 
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Antal digitale materialer på bibliotekets hjemmeside
Opgjort 19-11-2019 

https://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/fileadmin/user_upload/DDB/Rapporter/DDB_aarsberetning_2018_web.pdf
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bruge materialerne. Her er der forskel mellem bibliotekerne på om skolerne betaler for brugen, eller 

biblioteket. 

Øvrige materialer har ifølge interviewene typisk et utilfredsstillende forbrug. Men der er også 

succeshistorier, hvor man kørt kampagner generelt eller overfor særlige målgrupper. 

”For ca. 3 år siden kostede et gennemsnitsudlån af de digitale materialer 240 kr. Nu 

koster det 20-25 kr. Vores ambition er at fordoble brugen årligt gennem specifikke 

indsatser”  

Køge Bibliotek 

Flere biblioteker fortæller, at udgifterne til digitale materialer udgør 30%-40% af materialeindkøbet. En 

opgørelse af Kulturministeriet i Biblioteksbarometer 2016 viste et gennemsnit for adspurgte biblioteker på 

lige over 20%.. Men det er altså ca. 4 år siden. 

3.4 Den lange hale 
I Bilag 2 kan ses en statistik over antal besøg på digitale kilder via Web fra den 2. nov. – 2. dec. 2019. Den er 

opgjort ud fra Webtrek, og udleveret af DDB til konsulenterne.  

Den viser bl.a.: 

• Seks ud af 63 kilder (eReolen, eReolen Global, Tidsskriftsartikler, Avisartikler, Netlydbog og 
Filmstriben) står for 80 % af alle webbesøg 

• Ni ud af 63 kilder (ovenstående + Ebsco Masterfile, Ebook Central og Anmeldelser) står for 90% af 
alle webbesøg 

• Halvdelen af alle kilder står for kun 1 Pct af de samlede besøg – fra Danske Billeder til Current 
Biography. 

 
Der er flere mulige fortolkninger og reaktioner, som drøftet på workshoppene: 

• Bibliotekerne bør satse på de mest populære (fx de 9 topscorere) og sikre single sign on til dem; og 
at alle medarbejdere både kender og kan bruge dem, så de også kan formidle dem.  

• Mange af de mindste besøgte bør lukkes mere konsekvent.  

• Mange af de mindst besøgte er nicheprodukter der naturligt kun vil have få besøgende.   

• De mindste besøgte skyldes både at det er nicheprodukter, men også benspænd og at de ukendte 
for relevante brugere.  

 

4 Opgaver og kompetencebehov – medarbejdere 
De 14 biblioteker blev spurgt: ”Hvilke opgaver er mest kritiske i arbejdet med at øge udlånet af digitale 

biblioteksmaterialer?” De opgaver, der blev listet som mulige kandidater, var: 

• Indkøb af materialer  

• Registrering, søgning og kendskab til den digitale materialesamling  

• Formidling 1:1 

• Formidling 1:mange  

• Licenshåndtering 

• Kuratering 

• Web og sociale medier  

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Biblioteker/Biblioteksstatistik/Biblioteksbarometer_for_folkebiblioteker_2016.pdf
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Bibliotekerne kunne så selv tilføje øvrige opgaver. 

I forlængelse af dette spørgsmål fulgte tre andre. Hvordan er opgaven påvirket? Hvilke kompetencekrav 

stiller den? Og Hvad ville du efterspørge på et kursus, der skulle øge dine kompetencer ift. opgaven. 

Med hensyn til kompetencer blev bibliotekerne spurgt om såvel viden, praktiske færdigheder og indstilling. 

Forholdet mellem de tre er vist i nedenstående figur. Pointen er, at alle tre domæner er nødvendige for 

handling. Man skal både have viden; i praksis kunne anvende licenser og ressourcer samt være indstillet på 

det.  

 

Figur 7 Viden, Praktisk færdigheder og Indstilling 

På tværs af de 14 kommuner var det gennemgående svar, at følgende opgaver er centrale for at øge brugen 

af de digitale materialer: 

• Kendskab til de digitale materialer. Heri ligger flere steder forskellige grader af praktiske 

færdigheder (eller kunnen) 

• Formidling 1:1 – hvor kendskabet er en forudsætning 

• Et digitalt mindset (indstilling), som en forudsætning for at øge formidlingen af digitale materialer. 

Ikke så mange biblioteker nævnte webside eller 1 til mange formidling, men det er konsulenternes 

opfattelse, at der er en vigtig opgave, der både stiller krav til mindset og kompetencer. Inspirationen er 

først og fremmest Randers Kommune, deres arbejde med hjemmesiden og de resultater det har givet. Dels 

det indlysende forhold, at rigtig mange borgere nu primært tilgår offentlige tilbud via en smartphone eller 

pc. Heller ikke så mange nævnte anvendelsen af data til at drive formidlingen af digitale, som fysiske 

materialer videre. Men det er også en kompetence konsulenterne vil fremhæve. 

Figuren herunder sammenfatter konsulenternes vurdering af de fire opgavetyper der er mest afgørende og 

hvor der er de største kompetencegab for at udvide anvendelsen af digitale biblioteksmaterialer. 

Bjælkernes farve og længde udtrykker, hvor vigtigt det er at øge kompetencerne på dette område for at 

fremme anvendelsen af digitale materialer. 

Viden

•Fakta, teorier, principper om 
digitale materialer

Praktiske færdigheder

•Evnen til at anvende digitale 
materialer

Indstilling

•Holdninger og motivation til 
at anvende og formidle 
digitale ressorucer
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Figur 8 Betydning af opgaver for udbredelse af digitale materialer 

4.1 Kompetencerne set ift KLs kompetencehjul 
KL har sat digitale kompetencer på dagsordenen med sit Kompetencehjul. Vi har her fremhævet de 

områder der er særligt væsentlige ift udbredelsen af de digitale materialer.  Igen er hele formidlings- og 

kommunikationsdelen i fokus og de almindelige brugerkompetence (kende og kunne). 

Men det er også væsentligt at fremhæve forståelsen for hvordan teknologier (internettet) påvirker 

brugernes søgeadfærd (både ift biblioteksmaterialer og viden som sådan) og brugsadfærd (læse på skærme 

isf bøger). Samt de udfordringer det giver. Endelig og ikke mindst fremhæver vi også her forståelsen for 

hvordan data kan anvendes til at fremme brugen af digitale materialer og feed back til medarbejderne på 

udlånsmønstre. 
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Figur 9 Opgaver og kompetencebehov set ift KLs Kompetencehjul 

 

4.2 Indkøb og licenshåndtering 
Ingen af bibliotekerne mente, at indkøb og licenshåndtering er særligt anderledes i den digitale verden ift. 

den fysiske. Dog fremstod det klart fra observationsdagen i Randers, at indkøb domineres af de fysiske 

materialer, fordi man kontinuerligt bliver præsenteret for nye fysiske bøger og materialer som 

indkøbsmuligheder. På eReolen, RB-reader m.v. sker opdateringer af nye e-bøger og e-tidsskrifter 

automatisk, og det bliver dermed ikke en ”bevidst” stillingtagen og handling. Andre licenser fornyes måske 

årligt, og bliver typisk ikke systematisk evalueret. Dermed understøtter de nuværende processer en mere 

fysisk tilgang, da mulige materialer ”kommer i hænderne”, hvorimod man selv skal være opsøgende for de 

digitale muligheder. Det vil sige, at man som medarbejder oplever et ”push” på de fysiske materialer, 

hvorimod man selv skal stå for et ”pull” på de digitale materialer 

Mange steder er man optaget af, at det der købes også bruges. Når det bliver nævnt ift. de digitale 

materialer, hænger det sammen med et generelt utilfredsstillende forbrug. Men som det blev fremhævet 

fra en bibliotekschef, er det ikke grundlæggende anderledes end det er, eller burde være, for de fysiske 

materialer. Bøger skal også anvendes. Denne bibliotekschef sætter mål for brugen/formidlingen af de 

digitale materialer, når de indkøbes. De skal bevise deres værd.  

4.2.1 Hvad med de materialer, der er gratis at formidle? 
Som afsnit 3 diskuterede kan digitale materialer også omfatte materialer som er gratis at benytte for det 

enkelte bibliotek. Det kan være links til nogle af de mange digitale services som Det Kongelige Bibliotek 

tilbyder.  

Det kræver et andet mindset og andre færdigheder, at gå fra første trin på ”trappen” i Figur 3 Fire 

opfattelser af digitale biblioteksmaterialer, s. 8, til trin 3 og særdeleshed trin 4. På trin 4 skal ledere og 

biblioteksansatte opleve at det er en del af deres opgave at formidle relevante gratis websider og app’s. Og 
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hvordan sikrer de sig at de er troværdige og valide? Hvordan afgrænser man sig? På Ballerup bibliotek tager 

man fat på opgaven ifm. gymnasiernes kommende hovedopgave, hvor de forventer der vil være mange der 

vil skrive om FNs Verdensmål. De leder så efter gode websider, der gennemgår og beskriver 

verdensmålene, og hvordan det gør med at realisere dem. Konsulenterne vurderer dog ikke at det pt er en 

kompetence - formidling af gratis websider - der pt er efterspurgt hos bibliotekerne. Køge Bibliotek er fx 

optaget af, at det er gavnligt for biblioteket at være opmærksom på, hvilke ressourcer borgerne har adgang 

til, som ikke kræver licenser. Samtidig ønsker Køge bibliotek ikke at være en portal til alle mulige digitale 

kilder på nettet 

4.2.2 Kompetencebehov 
Konsulenterne vurderer, at der ikke er et kompetencebehov på dette område.  

Dog blev det på begge workshops drøftet om man kunne forestille sig en central kompetence hos 

bibliotekspersonale kunne være søgekompetencer på google, google scholar, youtube m.fl. Givet at man på 

biblioteket inkluderer de gratis materialer som en del af bibliotekets ”virtuelle samling”. Flere deltagere var 

positive overfor tanken, og fremhævede bl.a. ”…at det jo er der, vores brugere er”. De pegede på at der er 

behov for lære især unge kildekritik, men at det selvfølgelig også gælder voksne. Uddannelsesbeskrivelsen 

herunder er ikke ellers drøftet på workshoppene, men kunne være en idé at arbejde videre med i 

pilotforløbet. 

 

 

 

4.2  - A
Dansk mester i internetsøgning  

•Målgruppe: Alle biblioteksansatte

•Formål: At kunne hjælpe brugere med bedre 
søgninger på de typiske internetressourcer og 
søgemaskiner de anvender, herunder at 
undervise dem i kildekritik. Kan anvendes både i 
1:1 og 1:mange situationer

•Indhold:

•Søgning og filtrering af information via Google, 
Google Scholar, TED'ex, Youtube m.fl. Inkl. 
kildekritik. 

•Hvordan formidler du søgekompetencer til 
andre målgrupper. 

•Form: Såvel fysisk fremøde som webinarer. En 
lang række opgaver.

•Kontekst: Fungerer bedst, hvis det er en 
kompetence, der er aftalt med nærmeste leder, 
at medarbejderne skal have, og at der er en plan 
for, hvordan kompetencen kommer i spil - fx ifm 
undervisning af skoleelever og unge
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4.3 Kendskab og kunnen 
Alle biblioteker nævner at kendskabet til den digitale materialesamling er afgørende for at øge forbruget af 

digitale materialer. Alle er opmærksomme på EReolen og Filmstriben, men andre ressourcer kan være mere 

diffuse i kendskab og brug. 

Den digitale materialesamling adskiller sig væsentligt fra den fysiske på fem måder.  

 

Figur 10, Fem forskelle på fysiske og digitale materialer 

Interview og observationsstudium peger på at, hvis man ikke præsenteres for og bruger ressourcerne 

jævnligt så glemmer man materialet, og har vanskeligt ved at huske login, søgning m.v. Flere peger dog 

også på, at der er myter om hvor vanskelige materialerne er. De er blevet bedre og lettere at anvende 

4.3.1 Case fra Odense Bibliotek – at Kende og Kunne 
Odense Bibliotek arbejder på et kompetencetiltag ift. kendskab og kunnen. Det er stadig Work in Progress, 

og kan udvikle sig, men det giver et indtryk af kompetencebehovet. 

Den grundlæggende forskel mellem at kende og at kunne er både: 

• dybden i viden – både i fht. brugen af den digitale ressource og den faglige viden indenfor 

området,   

• anvendelsesgraden altså hvor ofte man bruger en bestemt digital ressource.  

Ude af øje - ude af sind

•Den digitale materialesamling er 
ikke fysisk tilstede i biblioteket. 
Dermed ser biblioteksansatteen 
den ikke. 

Intetsigende overskrifter

•Mange digitale materialer 
dækker over et stort antal 
varierende materialer. Det er ikke 
nok at kende titlen på 
ressourcen, man skal også kende, 
hvad der ligger bag.

Præferencer for fysiske bøger

•Den digitale materialesamling er 
muligvis ikke i den form som 
biblioteksansatteen selv 
foretrækker – en fysisk bog, et 
fysisk magasin. 

Benspænd

•Den digitale materialesamling har 
forskellige benspænd før man får 
adgang til ressourcen 
(brugeroprettelse, login m.v.)

Ustabil

•Ressourcen kan ændre sig måned 
for måned grundet  opdateringer
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Figur 11 At kende og kunne 

Som det ses, dækker ”kendskab” til mere end at vide, at ressourcen eksisterer. Det dækker også 

grundlæggende viden om indholdet, om simpel søgning og om de fejlkilder, der kan opstå ifm. brugen. 

Kunnen går en del videre og omfatter fx udvidet og avanceret søgning; hvad der er godt/mindre godt ved 

produktet ift andre kilder.  

I Odense skal alle teamledere, i samarbejde med deres medarbejdere, tage stilling til, hvilket 

kompetenceniveau de og deres medarbejdere skal besidde ift. de ressourcer, der ligger på Odense 

Biblioteks hjemmeside. Dermed gøres der en bevidst indsats for at styrke både kompetencerne og den 

digitale selvtillid i fht. de forskellige ressourcer.  

4.3.2 Hyppighed og kontekst spiller en rolle 
De fleste biblioteker fremhæver at hyppighed (altså hvor ofte man får kendskab til et materiale) og 

kontekst spiller en rolle for, at man formidle ressourcerne. 

Derfor nytter kompetencetiltag, der fx kun sker 1 gang årligt næppe. Der er heller ikke gode erfaringer med 

webinarer som man deltager i alene; uden teamdrøftelse eller uden at det er knyttet på en organisatorisk 

strategi.  

4.3.3 Kompetencebehov 
Der er behov for vedvarende at genskabe kendskab og kunnen til de digitale materialer. Modellerne for 

kompetenceudvikling kan være en kombination af flere: 

At kende / Basis niveau 

Kende netbibliotekets indhold og struktur

Vide hvad netbasen kan hjælpe dig med/hvilke 
informationsbehov basen kan dække 
indholdsmæssigt.

Formidle netbasens indhold videre til brugeren i 
den rette sammenhæng.

Forstå systemet bag fjernadgang: Bosat i 
kommunen, logge på, tjekke låneroplysninger, 
sundhedskort aktivt i cicero.

Simpel søgeforståelse og være i stand til at 
afdække funktionaliteten i basen sammen med 
brugeren.

Kende og kunne henvise til supportmuligheder hos 
netbasens leverandør, hvis det findes.

Vide hvor du skal henvise til mere faglig hjælp og 
support, når du selv har prøvet at hjælpe - (Kende 
hvilke teams og afdelinger, der kan hjælpe på 
“kunne”/fagligt niveau).

At kunne / fagligt niveau

Forstå avancerede søgemuligheder/søgeflade

Foretage verificering

Foretage emnesøgning

Styr på navigation og facetter

Vide hvad der er godt/skidt ved produktet i 
sammenligning til andre produkter og den fysiske 
samling.

Udvidet kendskab til produktets indhold 
emnemæssigt, dokumenttyper, medieindhold, 
personlig konto etc.

Kende udtræksmuligheder (regler for download, 
kopi digitalt/fysisk send til funktion, filudtræk)

Anvende evt. teknik/apps hvis det er relevant for 
produktet.

Vide om produktet findes i kildebrønden og 
katalogiseringsniveauet.

Være i stand til at give en hjælpende hånd til en 
kollega i tvivl.



KL og BF  Formidling af digitale materialer  

19 
 

 

4.3  - A
Korte opmærksomhedsvideoer på 30-60 sek. 

•Målgruppe: Alle biblioteksansatte. 

•Formål: At man husker ressourcerne i det daglige. Præge 
mindsettet - de er en del af vores samling. Kan også 
bruges til brush up og 30-60 sek kan være nok til, at den 
ansatte kender de basale funktioner.

•Indhold: Formidler indholdet af, målgruppe og relevans 
af en e-ressource.  Det er væsentligt at videoen skaber 
interesse og nysgerrighed. Derfor indeholder den et kort 
klip med en bruger, der fortæller hvordan de bruger 
ressourcen med en personlig anbefaling. 
Videoerne kan være tematiserede, fx ift sommerferie, 
gymnasieopgaver. 
De kan fremhvve sammenhængen mellem fysiske 
ressorucer og de digitale ressourcer.
Videoerne skal være professionelle og lækre

•Form: Skal ikke vises ved login eller som pop-up - skaber 
irritation. Lægges på en separat platform - der kan 
udvikles fælles mellem bibliotekerne (a la BPi) . Der gives 
point og præmier for hele biblioteket eller teams for at 
se videoerne og kunne besvare basale spørgsmål.
Kan også vises på fællesskærme til brugerne 

•Kontekst: Forudsætter at biblioteket har ressourcerne 
og at der iøvrigt er fokus på at bruge ressourcerne. ellers 
bliver det et qvick fix

•6 stemmer fra medarbejdere, 0 fra lederne

4.3 - B

Det digitale bibliotek / digital modenhed

•Målgruppe: Alle biblioteksansatte. 
Adskiller sig fra CB's Digital transmission ved at dette 
forløb er rettet mod en eller flere biblioteksansatte, der 
ønsker at få en specialiseret overbygning til deres 
nuværende kompetencer. Målgruppen er altså ikke 
"organisationen" men personale. 

•Formål: At medarbejderen/lederen får overblik over og 
indsigt hvordan det digitaliserede samfund præger det 
moderne bibliotek og hvordan man kan arbejde med. 
Skal understøtte et digitalt mindset, som den ansatte 
kan bringe med ind i biblioteket
Kan køre som supplement til det forløb der udbydes af 
Centralbibliotekerne om Digital Transmission. 

•Indhold:

•Hvordan digitalisering af samfundet og de brugere 
biblioteket betjener påvirker deres forhold til viden, 
informationssøgning, adgang til biblioteket m.v,  ikke 
mindst den måde de tilgår biblioteket via apps, tablets 
og pc.  Forså brugernes virkelighed. 

•Hvordan data kan fremme formidling. forstå de 
centrale statistikker og hvordan de kan bruges til at 
fremme udlån, brug af kilder og læselyst.

•Den digitale infrastruktur på biblioteksområdet. De 
centrale datakilder. Hvad kan vi bruge dem til? Hvad er 
begrænsningerne? Hvad kræver det af os

•Fokus på de digitale brugerrejser. Hvordan finder 
brugerne frem til indhold? Hvad kan vi gøre for at guide 
dem og reducere benspænd?

•Formidling af forskellige e-ressourcer i sammenhæng 
med fysiske ressourcer. For at træne strategier og 
metoder

•Form: Kombination af fysiske kurser og webinarer over 
½ til 1 år med praktiske opgaver undervejs. Gerne med 
inidividuelle målsætninger og resultatevaluering. Kurset 
kan starte med en test på center for digital dannelse

•Kontekst: Det er aførende at digitale formidling og 
formidling af digitale ressourcer er et strategisk mål for 
ledelsen. At ledelsen forventer og forlanger at 
medarbejderen bruger kompetencerne til noget. 
Fremhæves af medarbejderne at det en forudsætning 
for at uddannelsen giver nytte

•9 stemmer fra medarbejdere, 6 fra lederne

•En andet lignende beskrivelse fik 3 + 1 stemmer på 
workshoppene
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På workshoppene blev et tredje forløb behandlet – korte kurser på 1 time – der gennemgår en ressourcer. 

På begge workshops fik kurset 0 stemmer i prioriteringen 

 

4.4 Formidling 1:1 
Med formidling 1:1 menes typisk den personlige betjening en biblioteksansatte udfører ift. en låner på det 

fysiske bibliotek. Låneren spørger måske efter en specifik bog/film eller et stykke musik, men kan også 

spørge efter inspiration inden for et emne til sig selv eller fx sine børn. 

Det er en klassisk biblioteksfunktion, som på mange måder er identisk med den velkendte vedrørende de 

fysiske materialer. Men den er for det første udfordret, hvis der hverken er kendskab til de digitale 

materialer eller kunnen til at anvende dem. (Jævnfør forrige afsnit). Det er altså grundlaget for 

formidlingen. 

På nogle områder efterspørges der nye kompetencer/evner: 

1. digital selvtillid  

2. pædagogiske evner  

3. forståelse for kontekst 

I nogle af interviewene peger respondenterne på at ”digital selvtillid” er en forudsætning for formidling af 

digitale materialer. Det betyder, at man er tryg ved at åbne en tablet eller PC eller at hjælpe brugeren med 

at installere en app på dennes telefon. At man har selvtillid nok, til at turde ramme et problem ifm. login 

eller brug, som man så løser. Ifølge interviewene er det især blandt de ”ældre” biblioteksansatte at 

problemet er størst. Det er en generation, der ikke automatisk er opvokset med smartphones, tablets og 

digitale materialer, og som ikke har det på rygraden hvordan man søger, opretter sig som bruger m.v. 

Flere peger også på at denne rolle med digital formidling kræver nye pædagogiske evner. At fremsøge en 

bog, og gå til hylden med brugeren er velkendt. Men skal du vise brugeren, hvordan man installerer en app, 

eller søger i et materiale, så er det nødvendigt, at man kan gøre brugeren selvhjulpen. Der var ikke brug for 

”Brugervejledning” til fysiske bøger, men det er der ift. de digitale materialer4  

Et tredje forhold, flere nævner, er at evnen til at spørge ind til brugerens behov dvs. den kontekst der er for 

brugerens informationsbehov. Det er på den ene side en evne, der altid har været brug for. Man har altid 

skullet forstå, hvad brugeren efterspørger, især hvis de ikke viste med sikkerhed, hvilken bog de ønskede at 

låne. I dag hvor adgangen til information er så meget større, er der endnu mere behov for at forstå den 

kontekst som brugeren har – altså at forstå den situation som ligger bag brugernes situation og 

informationssøgning, så man får indblik i den kontekst materialet skal bruges i. Der er flere eksempler på 

hvorfor brugeren kan have behov for et digitalt materiale: 

• Brugeren er ordblind, og kan hjælpes af en lydbog, evt. i sammenhæng med en fysisk bog 

• Brugeren skal på rejse, har en tablet og kan have flere bøger med på rejse, inkl. film 

• Brugeren er forsker og skal bruge materialet nu, til et foredrag i morgen. Materialet er reserveret 

og det er kun de digitale kopier, der er tilgængelige 

• Brugeren transporterer sig meget i bil eller lastbil og kan have gavn af lydbøger m.v. 

 
4 Se også artikel i Perspektiv – Det tager tid at lære at formidle de digitale ressourcer. Link  

 

https://bf.dk/perspektiv/fagmagasinet/2019/perspektiv-nr-2/det-tager-tid-at-laere-at-formidle-de-digitale-ressourcer
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• Brugeren interesserer sig for modeljernbaner, og kan få adgang til Model Railroader og Classic Toy 

Trains via RB Digital.  

 

Figur 12 Uddrag af indhold fra RB Reader 

Endelig taler en del af de interviewede om behovet for ”mersalg” – altså at give brugeren andre og ekstra 

materialer med hjem, når de alligevel er på det fysiske eller digitale bibliotek.  Behovet gælder både de 

fysiske som digitale materialer. Vi vil nedenfor – i forbindelse med websider og dataanalyse – komme ind 

på, at digitale kompetencer kan fremme ”mersalget”.   

4.4.1 Et digitalt mindset  
Som før nævnt peger alle biblioteker på behovet for et digitalt mindset. At det 

er mere det, end de praktiske færdigheder, der skal styrkes. Det er også en 

central pointe i foranalysen fra Centralbibliotekerne. Her citeres chefkonsulent, 

Henrik Flindt fra Sikkerhedsstyrelsen:  

”… vi arbejder med at uddanne vores medarbejdere inden for 

digitalisering. Vi underviser ikke i it-systemer, men primært i 

holdninger og mindset med det klare formål at lære styrelsens 

medarbejderne at være nysgerrige og modige” 

Centralbibliotekerne - Organisationsforløb i digital transformation - Analyse og 

forundersøgelse 

Mindset-begrebet anvendes efterhånden i mange sammenhænge. Med et mindset menes – et tankesæt, 

en anskuelsesform, der definerer, hvad der er en del af vores verden, hvad der er godt, og mindre godt.  

Hvad kendetegner så det digitale mindset?  

Grundkernen hos de interviewede er bibliotekernes kerneopgave. Nogle nævner at den er, at få deres 

borgere til at læse, andre at formidle valid og nyttig viden til brugerne. Uanset format – uanset om det er 

fysisk eller digitalt. Nogle nævner, at bibliotekerne er vokset ud af en tradition, hvor formålet var ”udlån af 
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bøger, gode bøger”. Hvor den biblioteksansatte i 1:1 og 1:mange gennem sin faglighed kan formidle den 

gode viden i form af en fysisk bog. I det digitale mindset har man forladt denne begrænsede tilgang. 

Kerneopgaven: ” Den rigtige information til det rigtige menneske på det rigtige 

tidspunkt. Det er konteksten, der afgør hvilket medie der er det rigtige. Mediet er bare 

en egenskab ved information” Odense Bibliotek 

”… biblioteket… som en gateway til et klogere og bedre liv; det er kernen, medierne er 

redskaber”. 

 Centralbibliotekerne - Organisationsforløb i Digital Transformation - Analyse og 

forundersøgelse 

Dernæst handler det om at tænke bibliotekets materialesamling og biblioteket som hele bestanden af 

fysiske materialer på biblioteket sammen med de digitale materialer på nettet. De sidste udgør i dag mere 

end 90 %af de samlede ressourcer biblioteket kan stille til rådighed. Med et digitalt mindset optager disse 

ressourcer den biblioteksansatte lige så meget som de bøger, der står på hylderne. 

For det tredje handler det om at se formidling via web og apps som den primære formidlingsform, fremfor 

1:1 formidlingen. At indse at brugerne primært kommer i nærheden af biblioteket via Bibliotek.dk, EReolen, 

Filmstriben eller bibliotekets hjemmeside, og kun sekundært ved fysisk fremmøde. På Randers Bibliotek er 

den dominerende besøgende på det fysiske bibliotek +50 år og mand. Mens den primære låner er 40-49, og 

dernæst 30-39 år og kvinde. Hun låner og reserverer digitale og fysiske materialer via webside og app.  

Endelig og for det fjerde, at bruge data fra web og udlån til aktivt at fremme formidling og strategi. At lade 

sig inspirere af Netflix og Amazon til at give brugerne mere relevante søgeresultater, ved at bruge data fra 

andre brugere. Herom nedenfor. På Randers Bibliotek ser de ikke de digitale materialer som det afgørende, 

men at brugernes kanal til biblioteket i stigende grad er digital.  Nedenstående matrice illustrerer det 

Randers bibliotek ser som den afgørende nye mulighed og det afgørende forhold ved et digitalt mindset. 

Nemlig den digitale formidling via web og app.  

  Formidling  

    Fysisk Digitalt  

M
at

e
ri

al
et

 Fysisk 
Klassiske fysiske 

bibliotek 
Web og app: 

Anvende brugerdata 

til bedre 

søgeresultater og 

anbefalinger 
Digital 

1:1 formidling, 

henvise til digitale 

materialer  

 

4.4.2 Kompetencebehov 
Baseret på ovenstående er der følgende mulige kompetenceudviklingstiltag: 

Det 

digitale 

mindset 
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4.5 Formidling 1:mange og via Web 
Bibliotekerne afholder mange arrangementer - fx foredrag, koncerter m.v. - og mange undervisningsforløb 

for skoler, ældre, gymnasier og lignende. Her er igen ikke den store forskel mellem at formidle fysiske og 

digitale materialer. Udfordringen er dog at få brugerne i gang. Der er, som nævnt tidligere, nogle benspænd 

imellem at høre om et materiale, fx Matlek (Online matematikbog om matematik på gymnasieniveau, med 

noter, opgaver og eksempler) og så at begynde at bruge materialet. Flere af de interviewede svarer at 

lærerne er en nøgle til at få eleverne til at bruge materialerne. Derfor kunne en indsats rettet mod lærerne 

være en god ide, men det ligger udenfor denne analyses formål.  

Udstillinger er en særlig problemstilling. Hvor det er let at udstille fysiske materialer, har ingen af 

bibliotekerne særlig gode resultater med udstillinger af digitale materialer.  Man bliver hurtigt ”blind” 

overfor skærme med informationer. I Randers har man med noget held arbejdet med plasticskilte på de 

fysiske hylder der reklamerer for et digitalt materiale. Man har også ansat en arkitekt, der skal arbejde med 

det fysiske bibliotek med henblik på bl.a. at formidle det digitale bedre. 

I det digitaliserede samfund er det mere interessant med formidling via App (Bibliotek.dk), website og 

sociale medier. Særligt i Randers har man opnået store fremskridt med Smart Search, Recommender og 

virtuelle bogkarusseller. Nedenstående figur viser 5 initiativer som Randers bibliotek har igangsat i fht. 

formidling via web5.  

 
5 Læs også artiklen i Perspektiv om Randers Bibliotek,  Når digital formidling lykkes  - Link 

4.4 - A

Digitalt udvidet kørekort

•Målgruppe: Biblioteksansatte, der har behov for at forstå grundfunktioner ved det digitale univers 
for at kunne formidle bedre. Pas på med titlen - skal forstås positivt. Andre målgrupper er 
nyansatte, andre faggrupper (HK), borgerservice. 

•Formål: At få digital selvtillid, så man tør at formidle ressourcer 1:1 og 1:mange og at viden om 
digitale materialer er en forudsætning for arbejdet på et bibliotek

•Indhold:

•Den typiske opbygning af de digitale materialer; 

•Den grundlæggende informationsarkitektur - med login på hjemmeside, brugeroprettelse på 
bibliotek og på ressourcerne m.v.; 

•Typisk support spørgsmål m.v.

•Koble øvelser på personaer og kendte situationer.

•Omfang og form: Afvikles over flere kursusgange med en masse hands-on

•Kontekst: Sammen med kollegaer og aftalt ved MUS samtale eller lignende. Må hæng løsrevet i 
luften fra andre tiltag

•9 Medarbejderstemmer og 2 lederstemmer

https://bf.dk/perspektiv/fagmagasinet/2019/perspektiv-nr-5/digital-formidling-naar-digital-formidling-lykkes
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Figur 13 Randers - 5 initiativer ift webformidling 

1. initiativ -

Smart Search

•Når brugeren søger viser søgeresultatet, de materialer (fysiske som digitale) som de fleste 
andre brugere har klikket på reelt. Data tages fra Webtrekk. 

•Det har øget antallet af klik efter en søgning med 25%. I følge biblioteket fører kun 20% af alle 
søgninger til, at der reserveres et materiale

2. initiativ - Recommender

•Brugerne bliver foreslået bøger som andre brugere har klikket på i fht. den pågældende bog.Til 
dette bruges Recommender, der arbejder efter samme mekanisme som Amazon bruger. Data 
er igen fra Webtrekk. 

•Har øget klikraten med yderligere 16%. I servicebranchen ville man kalde det "mersalg". 

•Kritikken er at kurateringen bliver populistisk, men teamet på Randers betragter det som en 
mange:mange formidling, fordi det er de andre brugeres adfærd, der genererer forslagene. 

3. initiativ - Virtuelle bogkarusseller

•På hjemmesiden foreslår fagpersonalet bøger inden for forskellige emner. Det fører 
indimellem  til at der kommer 40-50 reservationer på et materiale på kort tid, hvor der så kan 
henvises til det digitale materiale

•Det har også forøget andelen af klik og udlån..  

•Karussellerne kan bruges til at booste fysisk materialer med mange eksemplarer.  Kan også 
bruges når man har udlånsvagt og bliver spurgt ind til et emne man ikke er specialist i i. 
Kræver seriøst og fokuseret arbejde. I starten med for få ressourcer. Nu 1-2 årsværk

4. initiativ - Værktøj til Biblioteksansattene

•Værktøjet skal lette biblioteksansattenes arbejde med at lave karuseller. Værktøjet er et 
redigeringsværktøj, der overskrider de udfordringer, der kan være for mindre teknisk kyndige i 
redigere de virtuelle bogkarusseller.

5. initiativ - Data til strategi og promovering

•Biblioteket bruger data til at drøfte brugere, strategier og resultater med kollegaerne på 
personalemøder (Vandhuls-møderne). 

•Her formidles også effekten af initiativerne ovenfor, så biblioteksansattene får feedback på 
deres formidlingsarbejde.

•Arbejder pt med at undersøge mulighederne for at bruge realtid data på søgninger på website 
mere aktivt i formidlingen.
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I Randers drives dette arbejde af et lille team bestående af en uddannet programmør, med en tidligere 

uddannelse som biblioteksansatte samt en webudvikler. Denne kombination formidler de selv som vigtig. 

Det er ikke ”let” programmering. Webudvikleren har evnen til at omsætte behov i organiseringen til det 

rigtige udtryk på webben. 

Teamet fremhæver, at deres initiativer ville være spildte, hvis ikke der var ledelsesmæssig opbakning og en 

strategi for organisationen.  

4.5.1 Kompetencebehov 
Formidling 1:mange kræver særlige kompetencer og understøttes bedst at gode og intuitive digitale 

værktøjer og adgange. I dag kræver det programmeringsevner, hvilket vil være svært at opnå ved kortere 

kompetenceforløb. Spørgsmålet er også om det er en kompetence en biblioteksansatte skal have, eller om 

det mere er en ledelsesmæssig overvejelse, hvilke ressourcer der er behov for at ansætte.  Dog bliver man 

også hjulpet naturligt på vej af udviklingen indenfor området, og Smart Search forventes udrullet via DDB 

CMS https://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/loesninger-og-projekter/i-brug-paa-biblioteket/ddb-

cms/) med release 31 (stadig usikkert). I nedenstående model vises de anbefalede kompetenceforløb. 

https://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/loesninger-og-projekter/i-brug-paa-biblioteket/ddb-cms/
https://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/loesninger-og-projekter/i-brug-paa-biblioteket/ddb-cms/
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4.5 - A

Dataunderstøttet formidling

•Målgruppe: Ledere og webredaktører

•Formål: At fremme den digitale formidling og få 
flere læsere.

•Indhold:

•Generel viden om data og statistik koblet til det 
faglige. 

•Fokus på de eksisterende datakilder - Webtrekk, 
Google Analytics og øvrige datakilder fra DDB. 
Hvordan kan de anvendes til at fremme 
formidling gennem smartere søgninger, 
anbefalinger, individualisering eller hyper-
aktualisering af formidlingen af dagens relevante 
emner. 

•Lære at fortolke data. Hvad betyder data ift de 
handlinger vi har sat i værk.

•Hvordan kan de anvendes til at give feedback til 
personale og ledelse på initiativer der øger læsnin 
også ift. særlige målgrupper. Hvordan kan vi 
fortælle historier med data til vores kollegaer og til 
vores politikere?

•Form og omfang: Blanding af webinarer og fysisk 
fremmøde. Gerne på tværs af biblioteker med 
erfaringsudveksling.
Ønske til at DDB forbedrer Webtrek og laver bedre 
rapporter til alle biblioteker. 

•Kontekst: Strategisk fokus på digitale formidling i 
forsøget på at få flere læsere, flere brugere. 
Skal koordineres med "Brug af data i biblioteket" I 
CB-regi. Udvikles af Odense bibliotek.

•11 medarbejderstemmer + 7 lederstemmer

4.5 - B
Flere læsere via Website

•Målgruppe: Medarbejder der arbejdere med 
website. Ikke kun webredaktør, men også leder eg 
medarbejdere der skal levere indhold.
Andre peger på at der skal være et kursus til de 
ansatte der pt ikke arbejder så meget med digital 
formidling. 

•Formål: Kompetenceforløbet skal hjælpe 
biblioteksansatte og ledere med at få øje på 
mulighederne for bedre anvendelse af website til 
at rekruttere flere læsere

•Indhold:

•Fokus på websdesign og anvendelse af de 
værktøjer som DDB stiller til rådighed - fx snart 
Smart Search og egne værktøjer. Fx karuseller. 

•Fokus på den organisatoriske forankring - med 
flytning af ressourcer fra anden formidling til 
website. 

•Prøve at være bruger på website; selv at finde 
fysiske og ikke mindste digitale ressourcer.

•Brugerrejser fra google, eller SoMe til website til 
den fysiske eller digitale ressource. Hvordan kan 
vi reducere friktion?

•Mersalg.

•Form og omfang: Kombination af webinarer og 
fysisk fremmøde med hans on. Et forløb over fx ½ 
år hvor man skal kunne se at formidlingen via web 
slår igennem

•Kontekst: Strategisk fokus på digitale formidling i 
forsøget på at få flere læsere, flere brugere. 

•Bemærkninger: På workshoppene fik forløbet ikke 
så mange stemmer som konsulenterne mener 
forløbet fortjener. En deltager skriver at der ikke 
mangler kompetencer til at bruge websites. Det er 
er konsulenternes uenige . Vi har kigget en del 
websites igennem og data viser at der er meget at 
hente. Fx det forhold at søgning åp web giver så få 
klik og udlån burde have været et stort 
opmærksomhedspunkt hos flere bibioteker, hvis 
kompetencerne var så høje. Men det kræver og en 
en forudsætning at bibloiteksledelsen har fokus på 
den digitale formidling.

•7 medarbejderstemmer + 1 lederstemme
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4.5 - C

Formidling via Facebook og andre SoMe ressourcer

•Målgruppe: Webredaktører, medarbejdere der 
arbejder med SoMe eller skal til det,  og andre 
medarbejder der arbejder med digitale formidling

•Formål: At fremme læsning og brug af digitale og 
fysiske materialer via SoMe og Youtube

•Indhold:

•Strategi og strategiudvikling ift SoME

•Platformenes algoritmer og hvordan vi bruger 
dem.

•Gode billeder og interaktion

•Gode videoer

•Hvordan laver man kampagner på SoMe 
platformene?

•Udsøgning af målgrupper og matchning med 
materialer; 

•Formidlingsform? Hvordan vækker man 
interessen hos fx de unge? Og hvilke platforme 
bevæger de sig på?

•Form og omfang: Webinarer eller kurser. 2-3 
gange med opgaver imellem

•Kontekst:  Strategisk fokus på de sociale medier.

•Bemærkning: Kan måske lægges sammen med 4.5-
E - at formidle til din målgruppe

•4 medarbejderstemmer og 3 lederstemmer

4.5 - D

Brugerrejser og servicedesign

•Målgruppe: Ledere og medarbejder der arbejder 
med såvel det fysiske rum på bibliotekter og det 
digitale bibliotek - webside og SoMe 

•Formål: At fremme at potentielle lånere kommer 
frem til de rette materialer. herunder digitale 
materialer. Uanset om rejsen starter digital eller 
ved indgang til biblioteket

•Indhold:

•Kortlægge eksisterende brugerrejser. Både i det 
fysiske bibliotek og digitale. Fra en bruger 
googler, eller seeeer et opslag på en SoMe kanal, 
eller går ind på biblioteks app'en eller bibliotekets 
hjemmeside eller ind ad døren til det fysiske 
bibliotek, til han/hun har modtaget/hentet et 
materiale.

•Introduktion af afprøvning af 
servicedesignmetoder og brugerrejser. 

•Lave brugerrejser med brugere 

•Anvende data til at kortlægge og følge 
brugerrejser

•Form og omfang: Kombination af webinarer og 
fysisk fremmøde. Særligt det sidste ifm den fysiske 
indretning. 

•Kontekst: Strategisk fokus på web og det fysiske 
rium. Villighed til investeringer. Afgørende at 
lederne er involveret. 

•10 medarbejderstemmer og 5 lederstemmer
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4 .5- E
Formidle det digital guld til din målgruppe

•Målgruppe: Biblioteksansatte der arbejder med 1:mange formidling

•Formål: At være mere proaktive og formidle specialiserede materialer til specialiserede målgrupper. Den 
lange hale (se afsnit  3.4) nødvendiggør mere målrettede kampagner ift mindre målgrupper.

• Indhold:

•Kan være kombineret med 4.5C.

•Kunne fx være et forløb hvor man tager udgangspunkt i 7. klasserne, gymnasierne, pensionisterne, 
grupper af befolkningen der ikke læser, særlige interessegrupper - dem med model jernbanerne; 
motorcykelklubben; Bridgeforeningen m.v.

•Hvad kan man gøre for at fremme udlånet til målgruppen?

•Hvilke licenser og indhold i disse licenser kunne være interessante? 

•Hvordan virker de? Hvad kan man finde der? 

•Hvordan kan man markedsføre/fremme brugen? 

•Pædagogik og didaktik i formidling?

•Form og omfang: Kurset skal være konkret og forankret i en forståelse af målgruppen.  1-2-3 timer pr 
målgruppe.

•Kontekst: Omfatter alle dem der formidler 1:mange. Et teamkompetenceforløb. Flere efterspørger BPI 
produceret indhold ift de særlige nicheprodukter. 

•5 medarbejderstemmer og 3 lederstemmer
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5 Strukturelle barrierer 
I interviewene og opgave har der også været fokus på strukturelle barrierer. Adspurgt har respondenterne 

peget på følgende strukturelle barrierer: 

1. Det manglende digitale mindset 

Det er beskrevet før, men det er interessant, at det var det første og mest typiske svar i 

interviewene, som man vel næppe kan kalde det en strukturel barriere. 

 

2. Digitale materialer vises ikke i søgninger 

Mange biblioteksansatte bruger Cicero til søgninger. Men Cicero viser kun et fåtal af de digitale 

materialer - ebøger fra EReolen, film fra Filmstriben, og artikler fra Forfatterweb og 

Litteratursiden. 

Biblioteksapp’en viser kun nogle få e-ressourcer.  

Flere biblioteker har nu besluttet at søgninger primært skal ske via deres egne webside, hvor de 

selv kan slå øvrige digitale materialer til i søgningerne. Men det kræver adfærdsændringer og 

mange biblioteksansatte oplever, at de mister filtreringsmuligheder på de ofte meget lange 

søgeresultater på websiderne (Uden Smart Search – jvf ovenfor). Ser man på søgestatistikkerne 

(se bilag 2) står nogle få kilder for hovedparten af alle besøg fra web. 

Betydningen af at de digitale materialer vises i søgninger fremgår af dette citat fra Danskernes 

Digitale Biblioteks Årsberetning 2018: 

En af de licenser, hvor brugen er steget markant i 2018, er den nationale licens 

PressReader, der tilbyder internationale aviser og tidsskrifter. Forbruget er steget med 

65 % fra 2017 til 2018. I sommeren 2017 satte DDB fokus på at slå kilden til i brønden, 

og siden da har brugen været stødt stigende.  

Når materialet vises i søgningerne, stiger forbruget dramatisk. 

2. Udlånsstatistikker – fokus på fysiske bøger 

Bibliotekerne måles stadig primært på udlån af fysiske bøger. Se fx denne statistik. Det betyder at 

materiale der ikke udlånes, men bruges, tæller mindre. Gratis materiale, der bare henvises til, og 

bedre løser brugerens vidensbehov tæller heller ikke med. Biblioteket kan komme i den 

paradoksale situation at den øger værdiskabelsen ift samfundet, men ift statistikkerne ligner en 

institution med tilbagegang.  

Med andre ord følger statistikkerne ikke med den digitale virkelighed og det kan give udfordringer 

ift bevillingsgivere og det politiske niveau. Det er en opgave lederne har og tager på sig. 

 

3. Manglende feedback fra digitalt forbrug 

Når en biblioteksansatte udlåner en fysisk bog eller hjælper en låner får de et umiddelbart og 

personligt feedback. De kan se og opleve, at de løser et behov. Det forsvinder, når en låner ”bare” 

læser en bog på eReolen; eller når de ”kun” leverer en hjemmesideadresse til en låner, uden at 

kunne give dem noget fysisk i hånden. Flere nævner det som en udfordring.  Og den er et vilkår.  

Der er flere modstrategier. Fx at installere en digital licens på brugernes telefon. Give dem en 

seddel eller folder i hånden. Eller, som i Randers, at arbejde med statistik som feedback. Samt ikke 

mindst at udvikle det fysiske bibliotek til et kultursted, hvor der sker en mængde andre ting end 

udlån af bøger. 

 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=30411
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4. Benspænd i brugen af digitale materialer 

Det er vanskeligere at komme i gang med digitale materialer, end det er med bøger. For fx at 

komme til at bruge RB Reader skal man være oprettet som låner på biblioteket; dernæst skal man 

oprettes som bruger på RB Reader og så skal man endelig downloade det konkrete materiale. Der 

kan være tekniske problemer undervejs, der gør det vanskeligt at komme i gang.  Et konkret 

eksempel illustrerer problematikken: 

 

 

 

Figur 14 Brugerrejse - fra web til digitalt materiale 

 

På en række af de store artikeldatabaser gælder det samme og det er vanskeligt at filtrere 

søgningerne. I disse tilfælde bliver det lange nemmere at Google sig til resultater. En af de 

interviewede biblioteksansatte er selv i tvivl om det er nyttigt at have så avancerede licenser, med 

så mange benspænd, når man langt hurtigere kan finde brugbare resultater via Google.  

Benspænd har stor betydning for brugernes adfærd. Facebook eksperten Halfdan Timm fortæller 

fx i Podcasten ” Hvad Facebooks algoritme kan lære os om at skabe forandringer”, at bare det at 

blive viderestillet fra en facebookside til en Webside koster 50% af potentielle kunder i 

webforretninger. Ét ekstra felt i kontaktoplysninger koster 20%. Derfor er disse benspænd 

væsentlige. 

 

5. Organisering – isoleret ansvar 

Flere biblioteker fortæller, at de har eller er i færd med at bevæge sig fra en organisering med én 

ansvarlig for de digitale materialer eller for den digitale formidling til at brede ansvaret ud til alle 

teams. Ikke som et fælles ansvar, men som et distribueret ansvar. Den ene ansvarlige har typisk 

været en ildsjæl. At udpege én ansvarlig, betyder, at alle andre ikke har ansvar (se også foranalysen 

til Centralbibliotekernes forløb om digital transformation – Link).  

Ligestillingen af materialerne, som beskrevet tidligere, indebærer at disse biblioteker nu spreder 

https://mortenmunster.com/podcast-hvad-facebooks-algoritme-kan-laere-os-om-at-skabe-forandringer-med-facebook-eksperten-halfdan-timm/
https://centralbibliotek.dk/sites/default/files/dokumenter/Forunders%C3%B8gelse%20-%20analyse_0.pdf
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ansvaret for formidling af alle slags materialer til alle teams. Der kan være roller, der har særlige 

opgaver ift. digitale licenser og webside, men ansvaret er teamets. 

 

6. Økonomi – skoler og biblioteker 

Økonomi er selvfølgelig, som for alle andre områder, en barriere. Men den er uinteressant i sig 

selv. Den strukturelle barriere flere har nævnt er budget til biblioteksarbejde på skolerne. Nogle 

steder betaler bibliotekerne for skolernes anvendelse af e-ressourcer, og understøtter det med 

Unilogin (Nemt at komme på). Andre steder ligger udgiften hos skolerne.  

I begge tilfælde kan det føre til suboptimering. Hvor skolerne sparer på bogudlånet (når de selv har 

budgettet), hhv bibliotekerne (når de har budgettet) og der skal prioriteres til andre områder. 

 

7. IT-barrierer internt 

En sidste og syvende barriere dukkede op på workshoppen med lederne. Det er politik og 

retningslinjer fra it-afdelingen der forhindrer biblioteket i fx at anvende forskellige it-løsninger af 

hensyn til it-arkitektur, sikkerhed eller GDPR. Flere af lederne oplevede det som en væsentlig 

begrænsning. 

 

En sidste barriere som også blev nævnt, var de små biblioteker som ikke kan rekruttere eller aflønne 

specialiserede ressourcer der kan arbejde med de digitale teknologier. Løsningen kunne her være 

samarbejder mellem de små biblioteker. 

 

5.1 Hvem skal løse de strukturelle barrierer? 
På lederworkshoppen behandlede deltagerne seks af de strukturelle barrierer og gav et bud på hvad de 

løses og af hvem. De rapporteres herunder inkl. kommentarer der i øvrigt kom på workshoppen. 
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Figur 15 Strukturelle barrierer og hvordan de løses 

Konsulenterne ønsker, også på baggrund af workshoppene, at anbefale, at man altid overvejer om 

kompetenceindsatsen er den rette for at øge brugen af en specifik digital ressource. Hvis den er for 

vanskelig at anvende, er det bedre at satse på at bibliotekerne fælles får løst nem adgang og anvendelse. 

Der er for mange benspænd og barrierer. 

 

6 Ledelse i en digital verden 
Det er konsulenternes opfattelse, og alle de interviewede, at man ikke skal gøre ledelsesopgaven mystisk. 

Når der tales om Digital Transformation på bibliotekerne og alle andre steder, kan man godt få den 

opfattelse, at det er en sværere og mere abstrakt ledelsesopgave end så meget andet. Det er det ikke i sig 

selv. Men det er en forandringsopgave, og de er altid vanskelige, fordi man, sammen med sine 

medarbejdere, skal ændre mindset, vaner, adfærd, roller, relationer, ansvar m.v. 

Nedenfor fremhæves de otte ledelsesemner, der er nævnt i interviewene som en forudsætning for 

kompetenceudvikling og øget brug af digitale materialer.  

Digitale 
materialer vises 
ikke i søgninger

Skal løses fælles. 
Der er brug for 
fokus på 
biblioteks app'en

Udlånsstatistik –
fokus på fysiske 
bøger

Fælles: Brug for 
nye statistikker. 
Barometret skal 
skille fysisk fra 
digitalt

Lokalt: Lederne 
skal arbejde med 
deres politiske 
udvalg og åbne 
for en bedre 
forståelse af det 
moderne 
bibliotek

Manglende 
feedback fra 
digitalt forbrug

Ønske - feed 
back tænkes ind 
i de teknologier 
vi stiller til 
rådighed - som 
SoMe

Lokalt: Anvend 
data til at vise 
når indsatser 
virker. 
Storytelling med 
bruger i centrum

Benspænd i 
brugen af 
digitale 
materialer

Fælles:  Single 
sign on på alle 
eller de 
væsentlligste 
digitale licenser
Fokus på 
brugerrejser
Fælles 
minimumspakke 
for alle 
biblioteker

Lokalt: Brug 
brugervenlighed 
som kritiere for 
at anskaffe og 
fravælge digitale 
ressourcer

Fokus på 
kompetencer

Organisering –
isoleret ansvar

Lokalt ansvar. 
Men handler 
ligeså meget om 
kultur som 
struktur

Økonomi –
skoler og 
biblioteker

Fælles model 
aftalt på statsligt 
niveau.

Løse lokalt: Fx 
med en fast 
ramme årligt for 
skolernes brug, 
så biblioteket får 
finansieret 
kilderne, og 
skolerne har 
incitament til at 
bruge licenserne
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Figur 16 Otte elementer i ledelsesindsatsen  

Fokus 

Alle siger at den afgørende ledelsesadfærd er fokus, fokus, fokus6. Det lyder indlysende, og umiddelbart 

ligetil. Det vanskelige er, at andet ikke skal have samme fokus. At arbejdet med det digitale bibliotek 

prioriteres i tid og ressourcer fremfor andre ting. Respondenterne kan genkende ”fokus” på, at der sættes 

ressourcer af; udpeges ansvar; følges op på personalemøder; sætter tid af til kompetenceudvikling; at det 

ikke er et ”projekt” men en omstilling m.v. 

”Fokus betyder, at vi holder tilbage på andre initiativer. Vi skal have fokus på 

læseglæden, uanset om det er fysisk eller digitalt. Og så må vi sige nej til andre 

muligheder.” 

Svendborg Bibliotek 

Konsulenternes erfaring fra andre organisationers arbejde med omstillinger og strategier er, at vellykkede 

tilvalg kræver fravalg. En strategi skal altså afgrænse sig fra noget. Der er mål, vi ikke skal forfølge. Adfærd, 

vi ikke ønsker. Roller og relationer vi ikke skal bruge mere osv. Heri ligger det vanskelige  

Tydelighed 

Tydelighed indebærer, at det er indlysende for medarbejderne og ledere at forstå, hvad der forventes af 

dem.  I Odense så vi, hvordan de arbejder med at beskrive, hvad man skal kunne og hvad man skal kende. 

Kompetenceskema anvendes i MUS-samtaler og i teams, hvor det er retningsgivende for 

kompetenceudviklingen. I foranalysen fra Centralbibliotekerne fremgår ligeledes: 

”Samtidig har flere efterlyst biblioteksledelser, som i langt højere grad kan udtrykke, 

hvilke læringsplaner og ønsker der er til den enkelte medarbejder. Hvad er det ’jeg’ skal 

kunne, for at ’jeg’ kan være med i fremtiden?” 

Centralbibliotekerne - Organisationsforløb i digital transformation - Analyse og 

forundersøgelse 

I Mariager fremhæver de, at det skal være tydeligt og klart ift. medarbejderne, at de skal holde sig ajour i 

forbindelse med de digitale materialer. Det kan godt være de ændrer sig, men det er et vilkår.   

Rollemodel - gå foran som leder  

 
6 Centralbibliotekerne: Organisationsforløb i Digital Transformation - Analyse og forundersøgelse, konkluderer også at 
der savnes klart fokus fra lederne ift digitale strategier. Medarbejderne ønsker tydelighed 

Fokus Tydelighed Rollemodel The Why

Den gode historie
Efterspørgselsdrevet 

og konsekvent
Ressourcer og ansvar Politisk ledelse
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Gå foran som leder indebærer, at man som leder selv har installeret de forskellige apps og licenser og kan 

bruge dem. I Thisted fortæller lederen: 

”For mig handler det om at gå forrest. Helt konkret gå forrest. Fx at vise en 7. klasse 

hvordan man gør. Hvis jeg kan finde ud af det, så er det det vi gør. ” 

Thisted Bibliotek 

Lederne skal kunne licenserne og gå forrest i de forløb de sætter i gang 

Konsulenterne har erfaringer fra en række andre områder, hvor netop ledere, der distancerer sig fra de 

digitale værktøjer, bliver sat til vægs. De har svært ved at forstå de udfordringer medarbejderne kommer 

med, eller at formidle fordelene. De bliver også gennemskuet af medarbejderne, der fortolker deres 

afstand således, at det nok ikke er så vigtigt alligevel. De får derved svært ved at gennemskue de ændringer 

i vaner og adfærd omstillingen forudsætter og dermed også de forhold, der vanskeliggør den. 

Et andet element i at være rollemodel, består i at tage kommunikationen ansigt-til-ansigt med sine 

medarbejdere. I et interview med en kommunaldirektør, i en anden sammenhæng, om den digitale 

transformation han havde gennemført, var det præcis det forhold, at han havde taget rundt i hele 

organisationen og fortalt om baggrund, formål og ændringer, han selv fremførte som det afgørende greb. 

Han kunne have ”skjult” sig bag en digitaliseringschef, men tog den selv på sin kappe. Det gælder også på 

bibliotekerne. At chefer og ledere står frem, og ikke gemmer sig bag en webredaktør eller en specialist i 

digitale materialer. 

The Why – at holde fokus på kerneopgaven 

At holde fokus på kerneopgaven indebærer at kunne koble fortællingen om det digitale med kerneopgaven. 

Flere har erfaringer med at ledelse, der har særskilt fokus på det digitale uden at kunne forklare hvorfor, 

fejler. En af respondenterne kalder det ”the why”. 

Lederne skal holde fast i kerneopgaven, og den nedgang bibliotekerne har i det fysiske udlån, og i 

borgernes svindende læsning7. Bibliotekscheferne skal kunne præsentere en strategi for, hvordan 

biblioteket overlever, og få det forankret hos politikere og hos medarbejdere. Fremme den digitale 

formidling – over web og app – som øger udlån af såvel fysiske som digitale materialer. Fremme fokus på 

reel efterspørgsel og brug af materialer. Fremme fokus på markedsføring og ”mersalg”. Tilpasse 

organisationen, så alle har ansvar for materialernes livscyklus. 

Af samme grund nævner flere, at kurser, der har for ”meget” fokus på det digitale eller websider i 

overskriften, ikke fænger.  

Den gode historie - kommunikation og opfølgning  

Kommunikation og opfølgning indebærer, at lederen sikrer fokus gennem løbende opfølgning.  Viser med 

data at udlånet falder, eller at indsatser virker/ikke virker. Får involveret medarbejderne i at forsøge nye 

initiativer og vende udviklingen, som en fælles indsats. Ikke noget der bare ligger hos webredaktøren eller 

hos den person, der ansvaret for de digitale materialer. 

På Randers Bibliotek har man indført et benspænd ”Vi tager afsæt i fakta og data”.  Det betyder, at man 

inden beslutning om et materiale, en formidling eller lignende, skal rundt om data. Det et ikke nok at træffe 

 
7 Bog og litteraturpanelets Årsrapport 2018, https://bogen.slks.dk/2018/aarsrapport-2018/ 

https://bogen.slks.dk/2018/aarsrapport-2018/
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en beslutning på antagelser eller synsninger. Konkret indebærer det også, at man på personalemøderne 

fremlægger og drøfter statistikker vedr. formidling og klik på hjemmesiden og udlån, så medarbejderne 

sammen kan fortolke resultater af indsatser. 

Det er også at fange de gode historier, der er baseret på brugernes positive oplevelser med de digitale 

materialer. En del af denne historie handler om få formidlet ”det moderne bibliotek”. Biblioteket der både 

er fysisk som digitalt og som formidler fysisk som digitalt.  

”Fortæl historien bedre, siger vores rådmand” 

Odense Bibliotek 

Efterspørgsels-, behovsdrevet og konsekvent 

Dette indebærer, at ledernes opgave er at få medarbejderne til at indse de udfordringer, der har været 

med svindende udlån. Derfor er der fokus på 

efterspørgsel og behov. Men det kræver, at der 

lukkes ned for licenser og fysiske materialer, der ikke 

er efterspørgsel på. Alternativt at der gøres ekstra 

indsatser ift. formidling. Lederen må være 

konsekvent. 

På Randers Bibliotek har man formuleret fem 

benspænd for organisationens arbejde med 

udvikling. Den ene ”Vi tager afsæt i fakta og data” 

har vi nævnt ovenfor. En anden er ”Vi tager afsæt i borgernes behov”. 

I Odense arbejder man med trafiklys (rød, gul og grøn) på materialernes status ift brug. Licensen er altid på 

prøve. Derfor skal der altid følge en formidlingsplan med anskaffelse af en licens.  Hvis det ikke lykkes 

lukkes de igen. Det har fx været brugt da Odense anskaffede såvel Comic Plus og Marvel licens og året efter 

beholdt vinderen. 

Som tidligere nævnt kan fokus på efterspørgsel tolkes som en drejning mod det populistiske. Altså at 

biblioteket går fra at formidle god litteratur til hvad som helst som folk vil læse. Det er her en 

ledelsesmæssig opgave at formidle behovet for og begrundelserne for også at have fokus på efterspørgsel. 

Ikke udelukkende, men også. Heri ligger også fortolkningen af kerneopgaven og folkebiblioteksloven.  

Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved 

at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom 

musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og 

multimedier. 

Biblioteksloven, §1 

Ressourcer og ansvar 

Ressourcer og ansvar indebærer, at lederen har et ansvar for - og en opgave med - at skabe en 

organisering, så det digitale er en del af alles hverdag. I Randers bruger medarbejderne nu væsentlig mere 

tid på digital formidling via websiden, end indledningsvist. 

Det er nævnt tidligere, at en organisering hvor ansvaret for digital formidling og digitale materialer placeres 

hos en eller nogle få medarbejdere mislykkes. Alle andre kan fortsætte deres arbejde som tidligere.  

Figur 17 De fem benspænd, Randers Bibliotek 
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Det er også lederens ansvar at tage dialogen med skolerne, og eventuelt løfte sagen til højere niveau, hvis 

delte budgetter til skoleelevernes anvendelse af biblioteket står i vejen for deres læsning.  

Flere nævner, at hvis der stilles opgaver uden at der følger ressourcer med, så lykkes man ikke. Det hænger 

sammen med det første punkt om fokus. At have fokus og at gennemføre en strategi indebærer, at man 

ikke gør noget andet. At man flytter ressourcer. Mere digital formidling kræver måske mindre tid til 1:1 

formidling.  

Politisk ledelse 

Det sidste punkt handler om ledelse opad – til det politiske niveau. Når de fysiske udlån falder, er det 

væsentligt at lederen kan gå i dialog med politikerne om hvad det moderne bibliotek så er for en størrelse 

med udgangspunkt i folkebibliotekernes formål. 

I Odense drøfter ledelsen det moderne bibliotek med det politiske udvalg. Ideen er til stede hos politikerne.   

”Vi udvider statistikkerne og formidler til politikerne. Fortæller om værdien af 

bibliotekerne på andre måder. BibDok metoden fra Gentofte er en spændende måde at 

formidle værdi på - og rulles ud fra Centralbibliotekerne” 

Odense Bibliotek 

 

6.1 Værktøjer til ledelse 
I opgavebeskrivelsen står der:  

”I forbindelse med pilotuddannelsen udvikles et forløb med værktøjer til at understøtte 

det digitale lederskab på folkebibliotekerne, der skal hjælpe deltagerne til efterfølgende 

at skabe reel forankring af indsatsen med at formidle de digitale materialer til gavn for 

borgerne på det enkelte bibliotek. Forløbet skal bl.a. understøtte det lokale digitale 

lederskab i forhold til opgaven med udvælgelse af digitale materialer at indgå i 

ressourcesamarbejder og med at sikre den daglige prioritering af formidlingen af de 

digitale materialer”. 

Vi anbefaler, at et forløb bliver konkret og sammensat ud fra en afmystificering af ”digital ledelse”, som 

også beskrevet i indledningen til afsnittet. Et forløb kunne været et netværk, hvor ledere arbejder med de 

nødvendige beslutninger og handlinger: 
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Som værktøjer kan de ikke kompensere for ledelse. I ”Ledere der lykkes 2” fra Væksthus for Ledelse8 

omtales syv kompetencer, der karakteriserer ekstraordinært dygtige ledere: 

”1) Økonomisk opfindsomhed 

Lederne sikrer sig med økonomisk omhu og tæft et større ledelsesrum 

2) Strategisk zoom 

Lederne skifter ubesværet perspektiv mellem detalje, overblik og fremsyn 

3) Individuel indlevelse 

Lederne har blik for det enkelte menneske og behandler alle med samme respekt 

 
8 https://www.lederweb.dk/udgivelser/ledere-der-lykkes-2/ 

Fokus

•Hvad vil biblioteket 
opnå? Og hvad er 
mindre vigtigt?

•Hvilke opgaver skal 
fremmes, og hvad 
skal I gøre mindre 
af?

Tydelighed

•Hvilken adfærd 
forventer du af dine 
medarbejdere og 
ledere? 

•Hvad skal de gøre 
og hvad de skal gøre 
mindre af/holde op 
med?

•Hvordan 
indarbejder du det i 
mus-samtaler og 
andre medarbejder-
udviklingstiltag?

Rollemodel

•Hvad vil du gøre for 
at kunne formidle 
digitalt?

•Hvad skal du selv 
kunne for at bruge 
de digitale 
materialer?

•Hvordan vil du vise 
det for dine 
medarbejdere?

The Why

•Hvad er jeres 
kerneopgave?

•Hvad er 
sammenhængen til 
jeres fokus (mål, 
strategi)?

•Hvilke data om 
læsning og udlån 
begrunder jeres 
"why"

Den gode historie

•Hvad er den gode 
historie hos jer, der 
kan give mening til 
og begejstring om 
digitale materialer?

•Formidl dem på 
personalemøder, 
nyhedsbreve m.v.

•Sørg for at få 
fremhævet hvordan 
borgerne får 
dækket deres behov 
på nye måder

Efterspørgselsdrevet 
og konsekvent

•Placer ansvaret for 
at ressourcer 
anvendes i 
relevante teams, 
ikke hos en "digital 
indkøber". 

•Bed altid om en 
formidlingsplan

•Hvordan vil I følge 
op på forbrug og 
anvendelse af 
digitale (og fysiske) 
ressourcer?

•Hvornår skal der 
følges op? 

•Vær konsekvent

Ressourcer og ansvar

•Som følge af de 
andre punkter -

•Hvordan kan man 
lægge ansvar ud i 
organisationen?

•Omprioriter tid og 
ressourcer, om 
nødvendigt

•Træf de nødvendige 
beslutninger og 
gennemfør dem

Politisk ledelse

•Få sat et forløb på 
dagsordenen med 
det politiske udvalg

•Få drøftet 
succeskriterier for 
biblioteket - som 
hviler på andet end 
fysisk udlån. 

•Involver politikerne  
i strategien

https://www.lederweb.dk/udgivelser/ledere-der-lykkes-2/
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4) Præstationsorienteret passion 

Lederne stræber energisk efter og udholdende mod stadig højere mål 

5) Mangfoldig mobilisering 

Lederne investerer i værdiskabende relationer til en bred kreds af interessenter  

6) Konstruktiv konfrontation 

Lederne udfordrer, afklarer og bilægger uenighed 

7) Afklaret autoritet 

Lederne er tydelige om og tro mod deres værdier” 

 

Væksthus for ledelse – Ledere der lykkes 2 

Bemærk at der sandsynligvis ikke findes én leder, der besidder alle 7 kompetencer til fulde. Mindre kan 

også gøre det.  

Det er konsulenternes erfaring fra andre forløb og fra dialoger med ledere, at den 3., 6. og 7. kompetence 

er særlig vigtig i forandringer. Det kræver individuel indlevelse i den enkelte medarbejders situation og 

reaktioner, når denne fx oplever at det er et tab at bruge mindre tid på at skrive en ”blog” eller 1:1 

formidling på biblioteket. Men også en konstruktiv konfrontation, hvis medarbejderen på trods af tydelig 

kommunikation fra lederen fastholder gammel adfærd. Og forudsætningen for det er en afklaret autoritet 

som leder. At lederen står ved sin rolle som leder. Den der skal lede forandringerne.  

Strategisk zoom (kompetence 2) er evnen til at kunne gå fra detaljen – fx dialogen med en låner – til mål 

om at være behovsdrevet og formidle flere digitale materialer. Kunne se sammenhængen mellem det der 

ske i det små, med de langsigtede mål. 

6.2 Ledernes reaktion og anbefalingerne – vi har brug for noget andet 
På lederworkshoppen blev ideen om et forløb, hvor ledere skulle arbejde med lederværktøjerne skudt ned. 

Tydeligt afvist.  

Lederne fremhævede, at de ledelsesopgaver der er beskrevet, er kendte forandringsledelsesopgaver og at 

de gennem en række andre uddannelser er trænede i det. De fremhævede også at det mere specifikke 

input de havde brug ift digital transformation får de via centralbibliotekernes udbud i forløbet Digital 

Transformation. 

Lederne ønskede: 

1. At BF tager initiativ til inddrage bibliotekslederne i et forløb, der ender med et fælles håndslag vedr. det 

digitale bibliotek9. For bibliotekscheferne giver det en opbakning ift arbejdet med medarbejdere og 

politisk ledelse.  

2. At det digitale bibliotek tages op i et form eller netværk, hvor lederne kan udveksle erfaringer og 

løsninger på de dilemmaer og beslutninger de står med. Det bør ske i eksisterende netværk, fx via 

Centralbibliotekerne. Konsulenterne vil her skyde ind, at vi mener netværket med fordel kunne arbejde 

med de 8 værktøjer ovenfor. Altså med ledernes faktiske og konkrete beslutninger og handlinger. Fordi 

det er vores erfaring at det netop er de faktiske beslutninger og de faktiske handlinger, der er de svære. 

 
9 Se fx artiklen om et håndslag vedr. børns læsning: https://www.db.dk/artikel/bcf-samarbejde-og-h%C3%A5ndslag-
til-b%C3%B8rns-l%C3%A6sning 

https://www.db.dk/artikel/bcf-samarbejde-og-h%C3%A5ndslag-til-b%C3%B8rns-l%C3%A6sning
https://www.db.dk/artikel/bcf-samarbejde-og-h%C3%A5ndslag-til-b%C3%B8rns-l%C3%A6sning
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Det er ikke ”strategier” og hensigter der er vanskelige. Det er at føre dem ud i livet.  

Netværket kunne arbejde med de dilemmaer det skaber at gennemføre forandringerne og hvordan 

man som leder bringer sig selv i spil.  

 

7 Sammenfatning 
Analysen af kompetencebehov og -gap vedr. formidling af digitale ressourcer har på den ene side bekræftet 

at der er mange digitale ressourcer, der bruges for lidt. Men årsagerne er flere. Figuren illustrerer at den 

utilstrækkelig brug af digitale ressourcer handler om manglende kompetencer, men også de mange 

bespænd; at søgeværktøjer kun delvist viser de digitale ressourcer; det analoge mindset og den analoge 

organisering og de mange nicheprodukter. 

 

 

Figur 18 Årsager og virkning 

Analysen har også vist at det i mange tilfælde ikke er løsningen at fokusere alene på de digitale ressourcer. I 

en vis forstand får man bare genbekræftet det analoge mindset – det digitale bliver noget specielt. Flere 

taler for at være langt mere indholdsorienterede end formorienterede. 

Når det er sagt, har analysen peget på en række uddannelsestiltag, der kan gavne at bibliotekerne får flere 

læsere, og flere der læser mere. Herunder læser digitale ressourcer. Tiltag der øger kendskabet til de 

digitale ressourcer – fx de korte opmærksomhedsvideoer til de lange forløb, der klæder medarbejdere på til 

en digital virkelighed. 

Lederne efterspørger opbakning og erfaringsudveksling.  

 

 

  



KL og BF  Formidling af digitale materialer  

40 
 

 

Bilag 1 – Overblik over bibliotekernes digitale materialer 
Opgørelserne nedenfor er sket ved at gennemgå de 14 bibliotekers hjemmesider. For et enkelt bibliotek – 

Svendborg – var det ikke muligt at se alle ressourcer, fordi flere af dem var gemt bag et login. Der kan være 

enkelte og mindre registreringsfejl. Men oversigterne giver et rimeligt billede af hvilke ressourcer der er 

udstilles meget hhv. mindre. 

Tabel 1 - Alle kilder med antal biblioteker af de 14 – der henviser til den 

KILDE 

ANTAL 
BIBLIO-
TEKER BESKRIVELSE 

BIBLIOTEK.DK OG 
ARTIKELSERVICE 

14 På Bibliotek.dk kan du se, hvad der er udgivet i Danmark, og bestille hjem til dit lokale bibliotek. 

EREOLEN 14 E-bøger og lydbøger til børn og voksne. Lån på computer, tablet og smartphone. 
EREOLEN GLOBAL 14 E-bøger og lydbøger på engelsk. 
EREOLEN GO 14 Børnene har fået deres eget site med lydbøger og e-bøger. 
FILMSTRIBEN 14 Bibliotekernes filmtilbud giver dig adgang til streaming af gode danske og internationale film. 
INFOMEDIA 14 Danmarks største mediearkiv med artikler fra danske aviser, tidsskrifter og webkilder. 
RBDIGITAL MAGAZINES 14 Magasiner på din tablet, computer eller smartphone. Spis Bedre, IN, Alt om videnskab, National Geographic m.fl. 
FAKTALINK 13 Danske oversigtsartikler om aktuelle debatter og historiske emner. 
FORFATTERWEB 13 Forfatterleksikon over danske og udenlandske forfattere. 
PRESSREADER 13 Adgang til aviser og magasiner fra hele verden. 
VERDENSBIBLIOTEKET 13 Film og bøger på mere end ti sprog. 

BIBZOOM 10 
På Bibzoom har du fri adgang til musikartikler, anmeldelser og lytteguides leveret af musikbiblioteksansatte fra hele 
landet. 

EKURSER.NU 10 Lær med biblioteket – gratis e-kurser om alverdens emner. 
HISTORIENS VERDEN 10 Spændende historieportal, der dækker hele verdenshistorien fra oldtiden og frem til det 21. århundrede. 
LITTERATURSIDEN 10 Inspiration til gode læseoplevelser. 
MASTERFILE PREMIER 10 Engelsksprogede artikler fra internationale kilder. 
MEDIESTREAM 10 Digitaliserede aviser fra Det Kgl. Bibliotek. 

STINGRAY QELLO 10 
Qello Concerts tilbyder online adgang til mere end 1500 fuldlængde koncertfilm og musikdokumentarer. Her findes 
optagelser med de største kunstnere tilbage fra 1920'erne og til nu, og indenfor mere end 30 forskellige 
musikgenrer. 

TURTEORI 9 Kurser til alle former for kørekort efter Rigspolitiets undervisningsplan med prøver og test i det teoretiske stof. 
EUROPA WORLD PLUS 8 Politisk og økonomisk information om mere end 250 lande og internationale organisationer. 
GYLDENDALS 
ONLINEORDBØGER 

8 Onlineudgave af Gyldendals Røde Ordbøger. 

MEDICI.TV 8 Klassiske musik-, opera- og dansevideoer. Musikprogrammer fra 1940'erne til i dag. 
LITERATURE RESOURCE 
CENTER 

7 Litteraturvidenskablige artikler om forfattere, værker, genrer og perioder. 

COMICS PLUS 6 Comics Plus tilbyder ubegrænset adgang til et stort udbud af digitale grafiske romaner og t 
EBOOK CENTRAL 6 E-bøger på engelsk inden for mange fagområder samt digte og romaner. 
ANCESTRY LIBRARY EDITION 5 Genealogisk database med navne og oplysninger fra mere end 4.000 samlinger/databaser. 
BIBLO 5 Biblo er børnenes helt eget online biblioteksunivers for børn mellem 7 og 14 år. 
BISNODE MARKETPROFILE 5 Find oplysninger om danske virksomheder. 

DANMARKSHISTORIEN.DK 5 
Danmarkshistorie fra oldtid til nutid samt leksikonartikler om historiske perioder, emner, personer og 
begivenheder. 

DEN STORE DANSKE 5 Danmarks nationale opslagsværk - den store danske encyclopædi 
DIGITALE ÅRBØGER 5 Elektronisk adgang til efterspurgte ældre årgange af Bil-revyen, MC-revyen og Båd-revyen. 
FILMCENTRALEN 5 Det Danske Filminstituts streamingtjeneste. Gå på opdagelse i danske kort- og dokumentarfilm. 
GREENFILE 5 Klimadatabase om global opvarmning, bæredygtighed, grøn energi, forurening og økologisk landbrug. 
LEGATBOGEN 5 Register over danske fonde og legater 
MEDIESTREAM 
FOLKEBIBLIOTEK 

5 Danmarkshistorien fortalt gennem danske aviser. 

WOMEN'S STUDIES 
INTERNATIONAL 

5 Stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur. 

ACCESSSCIENCE 4 Opslagsværker, artikler og biografier inden for alle naturvidenskabelige emner. 
ARKIV.DK 4 Søg i materiale fra mere end 500 danske arkiver. 
BRITANNICA LIBRARY 4 Omfattende engelsk opslagsværk med opdaterede artikler og mange forskellige kildetyper. 
DANMARK PÅ FILM 4 Historiske dokumentarfilm og filmoptagelser fra det Danske Filminstituts filmarkiv 
DANMARKS STATISTIK 4 Statistiske oplysninger om det danske samfund 
GALE IN CONTEXT: SCIENCE 4 Opslagsværker, artikler m.m. inden for en bred vifte af naturvidenskabelige emner. 

HISTORISKATLAS.DK 4 
HistoriskAtlas.dk er et website og en webapp med interaktive kort over Danmark med tusindvis af fortællinger om 
alt fra fortidsminder og fredede bygninger til slagmarker og slotte. Her finder du fakta, sagn, billeder og referencer. 

KOMPASS EASYBUSINESS 4 Find informationer om virksomheder og produkter fra hele verden. 
MANGO LANGUAGES 4 Sprogkurser i over 70 sprog fra hele verden, heriblandt dansk, arabisk, tysk, spansk og kinesisk. 
RBDIGITAL COMICS 4 Tegneserieunivers med de populære Marvel-tegneserier. 
SUNDHED.DK 4 Sundhed.dk er det offentlige sundhedsvæsen på internettet 
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ARKIV FOR DANSK 
LITTERATUR - ADL 

3 Læs og søg i værker fra den danske litteraturhistorie fra middelalderen til det 20. årh. 

BIBLIOTEKSVAGTEN 3 
Mangler du hjælp til din opgave, har du glemt titlen på en bog, eller er der bare en ting, du ikke kan google dig frem 
til? 

DANMARKS BREVE 3 Kig historiske personligheder over skulderen. 

DE DIGITALE SAMLINGER 3 
Det Kgl. Bibliotek har en stor samling af digitale materialer, der er frit tilgængelige for alle - både postkort, 
portrætter, bladtegninger, partiprogrammer, varehuskataloger og breve. 

FUTURIBLERNE 3 Arktikler i fuldtekst fra tidsskriftet Fremtidsforskning.dk 
GALE IN CONTEXT: HIGH 
SCHOOL 

3 Artikler inden for emnerne historie, litteratur, natur- og samfundsvidenskab. 

IMDB – INTERNET MOVIE 
DATABASE 

3 Verdens største TV- og filmdatabase. 

INGENIØRERNES 
DANMARKSHISTORIE 

3 Teknologi- og samfundshistorie fra 1892 til og med 2006. 

LIBRARY INFORMATION 
SCIENCE & TECHNOLOGY 
ABSTRACTS 

3 Liiteratur om biblioteks- og informationsvidenfraskab fra 1965 til i dag 

LITTERATURENS VERDEN 3 
Litteraturens Verden giver en dybdegående kronologisk og genremæssig gennemgang af verdens litteraturhistorie 
fra oldtiden til moderne tid. Her finder du oversigtsartikler om litteraturhistorie vigtige områder og epoker, 
litteraturanalyser, og forfatterportrætter. 

MATLEK.DK 3 
Online matematikbog, hvor du kan finde brugbar information om matematik på gymnasieniveau. Du finder både 
noter, opgave rog eksempler 

MIN.MEDICIN.DK 3 Hjemmeside om medicin, sygdomme, undersøgelser og behandling skrevet i et letgængeligt sprog 
NOTA.DK 3 Biblioteks ov videncenter, der beskæftiger sig med bøger og læsning for menneskermed syns- og læsehandicap 
RETSINFORMATION 3 Gældende danske lovgivning 
SCIENCE IN CONTEXT 3 3.3 mio. dokumenter fra referenceværker, 400 tidsskrifter, medier og multimedier 
SMSPRESS 3 SMS-noveller, romaner, digte, realtime fortællinger og interaktive historier på mobilen. 
TEACHER REFERENCE 
CENTER 

3 Database med henvisning til  engelske tekster om pædagogik og relaterede emner.  490.000 artikler i fuld længde 

TIDSSKRIFT.DK 3 
Tidsskrift.dk giver adgang til en række danske fagtidsskrifters ældre numre. Tidsskrifterne beskæftiger sig især med 
samfundsvidenskab og humaniora. 

ALLMUSIC 2 Musikopslagsvæk med viden om musikere, bands, sange og albums 
ARKIVALIERONLINE.DK 2 Kirkebøger og folkefortællinger fra 1100- tallet frem til i dag 
BIBLIOGRAFI.DK 2 Forfatterbibliografier over danske og udelandske forfattere og deres værker 
BORGER.DK 2 Danskernes samlede indgang til det offentlige.  
BRITANNICA IMAGEQUEST 2 Brug flotte billeder til din opgave eller præsentation, helt lovligt. 
DANMARK SET FRA LUFTEN 2 Det Kgl. Biblioteks Luftfotosamling.  
DANMARKS DIGITALE 
NODEBIBLIOTEK 

2 Digitale faksimiler af nodetryk og -manuskripter fra Det Kongelige Bibliotek. 

EUROPEAN VIEWS OF THE 
AMERICAS: 1493 TO 1750 

2 
Indeholder europæiske værker om Amerika udgivet før 1750 og medtager emner som opdagelsesrejser, indianere, 
slaveri, kolonitiden m.m. 

GALE IN CONTEXT: 
BIOGRAPHY 

2 Biografier om kendte personer fra hele verden. 

HISTORIEFAGET 2 Få overblik over de store linjer i den danske historie 
HOBBIES AND CRAFTS 
REFERENCE CENTER 

2 Hobbydatabase med gør det selv-instruktioner og kreative idéer. 

KARNOV GROUP ONLINE 2 Indeholder lovsamlingen Karnov og Ugeskrift for Retsvæsen m.m. 
KUNSTINDEKS DANMARKS 
OG WEILBACHS 
KUNSTNERLEKSIKON 

2 Centrale register over kunstværker og kunstnere i danske statslige og statsanerkendte museers samlinger 

LÆSEKOMPASSET 2 Søg efter din yndlingsbog og find en bog, der minder om. 
OXFORD ART ONLINE 2 Artikler om maleri, skulptur, arkitektur, keramik, tekstilkunst, design, møbelkunst m.m. 
OXFORD MUSIC ONLINE 2 En online tjeneste for musikforskning og et omfattende kompendium af musikalsk forskningsarbejde. 
RETSKRIVNINGSORDBOGEN 2 Officielt fastlagte stavemåder 
RIGSARKIVET 2 Indsamler og bevarer historiske kilder og stiller dem til rådighed for offentligheden 
SAFARI TECH BOOKS 2 Engelsksprogede it-bøger. 
SAMFUNDSFAGET.DK 2 Samfundsfagligt opslagsværk om danske forhold. 
SKRIV OPGAVE 2 Hjælp til emnevalg, problemformulering, kildekritik og gode links til informationssøgning 
SPROGET.DK 2 Indgangen til det danske sprog 
VIDENSKAB.DK 2 Sidste nyt fra videnskabens verden 

VIDENSKABELIGE ARTIKLER 2 
Adgang til 65 millioner videnskabelige primært engelsksprogede artikler, der tidligere har været forbeholdt 
universitetsstuderende og forskningsansatte. Du søger i videnskabelige kilder indenfor alle fagområder f.eks. 
medicin, naturvidenskab, samfundsfag eller psykologi. 

# 50LANGUAGES 1 Lær sprog nemt, 50LANGUAGES giver en intuitiv tilgang til sprogindlæring. 
1001 FORTÆLLINGER OM 
DANMARK 

1 Kulturstyrelsens hjemme om lokalhistorie 

ALLMOVIE 1 Filmdatabase med filmomtaler, anmeldelser og oplysninger om filmpriser 

ARKADE 1 
Kunstbibliotekernes fagportal for arkitektur, kunst og design. Arkade giver en samlet indgang til en række 
forskelligartede ressourcer, der tilsammen dækker de emner, som findes i kunstbibliotekerne. 

ARTGUIDE 1 Database over nulevende danske professionelle kunstnere og deres værker 

AUTO REPAIR SOURCE 1 
Vejledninger til reparation af biler. Vægten ligger på bilmærker, der findes på det amerikanske marked. Basen 
henvender sig både til professionelle, "gør-det-selv-folk" og entusiaster i forbindelse med klassiske bilmodeller. 

AUTOMATE 1 Gør det selv information om og vejledninger til reparation af biler fra perioden 1954 til i dag 

AVISER PÅ NETTET 1 
Odense Biblioteker og Borgerservice har abonnement på en lang række aviser. Aviserne har en hjemmeside, hvor 
du også kan finde ældre artikler og læse dem på computeren. 
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AZ QUOTES 1 Citatsamling med citater fra kendte og mindre kendte 
BILREVYEN, MC-REVYEN, 
BÅDREVYEN 

1 Ældre numre af Bil-revyen (1965 - 2006, inkl.), MC-revyen (1974 - 2006, inkl.), Båd-revyen (1970 - 1985, inkl.) 

BIOGRAPHY IN CONTEXT 1 
Biografier om mere end 525.000 personer igennem hele historien. Om personerne kan der findes biografisk data, 
karriereforløb, citater og litteraturhenvisninger. 

BRITANNICA ORIGINAL 
SOURCES 

1 En samling på over 420.000 klassiske materialer og primære kilder. 

BYG-ERFA 1 
Byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis og forskning. Erfaringerne formidles i kortfattede erfaringsblade 
med bygbare løsninger til nybyggeri og bygningsfornyelse. 

CREDO REFERENCE 1 Credo Reference samler over 700 opslagsværker. 
DAGLIGLIVETS KULTUR 1 Digitalt undervisningsmateriale om almindelige menneskers liv fra 1700-tallet til i dag. 
DANSK BIOGRAFISK 
LEKSIKON 

1 
Dansk Biografisk Leksikon er et hovedværk i dansk biografisk litteratur. Det er udkommet i tre udgaver, senest 
1979-84. Onlineudgaven rummer over 13.000 artikler om betydningsfulde danskere gennem tiderne. 

DANSKE KVINDEBIOGRAFISK 
LEKSIKON 

1 Læs om betydningsfulde og berømte danske kvinder 

DEN DANSKE ORDBORG 1 Ordbog over sproget sådan som det tales og skrives af sprogbrugerne. 
DEN DER RÅBER LYVER – 
MEDIEBRUGERENS MANUAL 
TIL LØGNENS TIDSALDER 

1 
Her kan du læse og om, hvad misinformation, breaking news og fake news, betyder for den offentlige debat. Den 
kan hentes gratis på: 

DK5 - FIND BOGEN MED DK5 1 Hvor står bøgerne om…) 
DR BONANZA 1 Udvalgte radio- og TV-produktioner fra DR's arkiv 
DR DETEKTOR – METODER 
TIL KILDEKRITIK 

1 
En række korte videoer præsenterer metoder til at gennemskue påstande i politiske debatter. Lær om cherry 
picking, papegøjesnak og retoriske stråmænd og manipulation med statistik og meningsmålinger. 

DRLIGETIL 1 Nyheder der er lette at læse 
EBLAD.ORG 1 Her samles danske e-blade og -bøger til ipad, tablet og computer 
EMU - DANMARKS 
LÆRINGSPORTAL 

1 Undervisningsministeriets portal for undervisning og læring 

ET LIV SOM ORDBLIND 1 Ordblindhed på en y og positiv måde 
EUROSTAT 1 Statistik om EU. Medlemslande, euroområdet, kandidatlande samt EFTA-landene 
FAKE NEWS – GUIDE 1 Danmarks Biblioteker har denne enkle 6-trins guide til at spotte fake news: http://www.spotfakenews.dk/ 
FAMILIEADVOKATEN 1 Find gode råd og svar på hverdagens juridiske spørgsmål 

FILMDATABASEN 1 
Fakta om film, skuespillere og filmfolk helt tilbage fra dansk films fødsel til de nyeste titler i biografen og finde 
masser af trailere, filmklip, stills, plakater og andre materialer. Søg blandt 22.000 titler, 106.000 navne og 6.000 
selskaber. 

FINDUDDANNELSE.DK 1 Guide til uddannelser 
FORBRUG.DK 1 Dine rettigheder som forbruger. Konkurrence- og Erhvervsstyrelsenb 
FREMTIDSFORSKNING 1 Søg i artikler som tidsskriftet Futuriblerne tidligere har brsgt 

FYNSBIBLIOGRAFIEN 1 
Fynsbibliografien er basen med al væsentlig offentliggjort litteratur, der omhandler Fyn med omliggende øer og 
fynske forhold. Databasen opdateres løbende 

GALE IN CONTEXT: GLOBAL 
ISSUES 

1 Belyser nutidige begivenheder og internationale spørgsmål ud fra en global vinkel. 

GLOBAL ISSUES IN CONTEXT 1 Database som belyser nutidige begivenheder og internationale spørgsmål ud fra en global vinkel. 
GLOBALIS 1 Interaktivt verdensatlas med landeinformationer og statistik 
GOOGLE SCHOLAR 1 Videnskabelig information i Google - for studerende og forskere 
HIS2RIE 1 Kildetekster til en række historiske emner udarbejdet af Forlaget Frydenkund 
HISTORISKE KORT PÅ 
NETTET 

1 Se hvordan Danmarks så ud i gamle dage 

HIT MED HISTORIEN 1 Stigende interesse for at læse og lære om den egn som man bor i. 
ILLUSTRERET TIDENDE 1 Udkom fra 1859-1924 med nyheder, aktuelle oplysninger m.v. Historisk kilde for perioden 
IMAGE QUEST 1 Find billeder som du må bruge til ikke-kommercielle formål 
JYLLANDS-POSTENS E-AVIS 1 Adgang til Jyllands-Postens premiumartikler samt e-avis (1871-). 
KALLIOPE 1 Ældre dansk lyrik samt biografisk oplysninger om danske digtere 
KORT OG BILLEDSAMLINGEN 1 Ny viden til lokal- eller slægsforskning 
KORT OG LUFTFOTOS 1 Et udvalg af spændende sider med primært danske historiske kort, matrikel- og søkort, og luftfotos. 
KRIMISIDEN 1 Alt om en god krimi 
KUNSTONLINE.DK 1 kunst, kunstnere og kunsthistorie 
KVINFOS EKSPERTDATABASE 1 1000 kvindelige profiler i forskning, erhvervsliv, forvaltning, kultur og politik 
KØNSFORSKNING 1 Fagside for alle, der er interesseret i kønsforskning, kvindehistorie og ligestilling mellem kønnene. 
LAV SIKRE PASSWORDS 1 Hvordan du laver sikre password 
LEKTIER ONLINE 1 Tilbyde gratis online lektiehjælp for folkeskloe og gymnasielever. 
LETBOG 1 Lette e-bøger til unge og voksne 
LITTERATUR NU 1 Litterært webmagasin med aktuel litteraturkritik og anmeldelser 
MEDICINPRISER.DK 1 Opdaterde oplysninger om priser på meidicin og tilskudsydelser.  
MIT DIGITALE SELVFORSVAR 1 Introduktion til appen 
NETDOKTOR.DK 1 Information om sygdomme og lægemidler  
NORDJYSKE E-AVIS 1 Adgang til Nordjyske e-avis. 
NY I DANMARK? 1 Nyttige links til dig, der er ny i Danmark 
ORDBLINDEFORENINGEN 1 Ordblinde/dyslekiforeningen i Danmark 

ORDNET.DK 1 
Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs portal der indeholder Den Danske Ordbog, Ordbog over det danske Sprog 
(ODS) samt KorpusDK. 

ORDTAVLEN 1 Hjælpemidler der gør din hverdag lettere som ordblind 

RUNDT I HISTORIEN 1 
Underside til historiensverden.dk specielt rettet mod elever i 3. - 4. klasse. Siden er delt op i temaer (æpypterne, 
grækerne, romerne, vikingerne, middelalderen og opdagelserne) med fokus på historie, konger, statsmænd, al-
mindelige menneskers dagligliv, guder, gudinder, myter og sagn. 

SAMVIRKE CLASSIC 1 Forbrugermagasinet Samvirke fra 1928 og frem til  i dag 
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SCIFI-SIDEN 1 Alt om den gode science fiction-bog 
SIKKER FORBRUGER 1 Digitaliseringsstyrelsen råd 
SMALL ENGINE REPAIR 
REFERENCE CENTER 

1 
Reparationsvejledninger på engelsk til små terrængående køretøjer, både, motorcykler, motoriserede 
haveredskaber, snescootere, traktorer m.m. Henvender sig til "gør-det-selv-folk". 

STUDENT RESOURCES IN 
CONTEXT 

1 
Student Resources in Context er en meget stor database, der indeholder artikler på engelsk indenfor hovedområder 
som historie, litteratur, naturvidenskab og samfundsvidenskab m.m. 

THE WORLD LIBRARY 1 Stream movies in Arabic, Turkish, Hindi, Urdu, Panjabi, Bosnian, Croation, Serbian, Tamil and Vietnamese 
TIDSSKRIFTER PÅ 
INTERNETTET 

1 
Odense Centralbibliotek har abonnement på et udvalg af forskellige faglige tidsskrifter. Tidsskrifterne har en 
hjemmeside, hvor du også kan finde ældre artikler og læse dem på computeren 

TJEK DET - FAKTATJEK 1 

På Mandag Morgens site https://www.mm.dk/tjekdet kan du læse om fake news. Du kan også følge med i 
udviklingen af de nyheder, der er blevet faktatjekket eller giv tip om de nyheder, som du mener bør ses efter i 
sømmene. Sitet har også en guide til, hvordan du spotter de falske 
nyheder: https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/guide-saadan-spotter-du-de-falske-nyheder-paa-nettet 

TRAP DANMARK ONLINE 1 
Trap 5 online giver adgang til det, der var datidens mest komplette samling af topografiske data. Et nyt online 
referenceværk, Odense har adgang til, da vi abonnerer på den trykte 6. udgave. 

TRYG HANDEL PÅ NETTET 1 Kurset giver dig indsigt i handel og sikkerhed på nettet 

UDDANNELSE 1 
UddannelseGuiden er Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings nationale informations- og 
vejledningsportal 

UGESKRIFT FOR RETSVÆSEN 
ONLINE 

1 
Få overblik over dansk retspraksis – lige nu og mere end 145 år tilbage i tiden samlet og systematiseret i domme og 
juridiske artikler. 

VENDSYSSEL HISTORISKE 
MUSEUM 

1 Landsdelmuseum med store samling fra området 

VIBORG LEKSIKON 1 Lokalhistorisk hjemmeside med inspiration til borger eog turister 

VORT SOGNS HISTORIE 1 
Digital udgave af bogserien Vort sogns historie, der udkom i årene 1950-58. Indeholder billeder og beskrivelser af 
mange gårde, husmandssteder, huse og mindre virksomheder i flere sogne i Jylland. 

WORLD FACTBOOK 1 Landeinformation med oplysninger om alle verdens lande 
ZOTERO - 
REFERENCEVÆRKTØJ 

1 Hold styr på dine kilder og referencer 
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Orange kurver viser akkumuleret andelen af besøgene. Fx kan det ses 80% af alle besøg omfatter eReolen, Tidsskriftartikler, Avisartkler, Netlydbog og 

eReolen Global.  Fra og med ca. Danskernes Billeder har vi nået 99% af alle besøg.  


