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Inledning

Inledning
Så är det åter dags att summera ett verksamhetsår
på UB – 2013. Under våren fick vi ett nytt uppdrag.
Det uppdrag som skrevs i samband med fusionen
behövde förnyas och uppdateras. Mycket är sig
likt men andan av samarbete med studenter, lärare
och forskare kring informationsförsörjningen har
accentuerats. Vidare har uppdraget förändrats utifrån
det nya ansvaret för lärplattform, medieserver och
övriga system som ingår i Utbildningsmiljö (se sidan
12). Vid samma tillfälle fick även styrelsen ett nytt
och tydligare uppdrag och en ny sammansättning.
Den består från och med 1 april 2013 av prorektor, tre
dekaner, en lärarrepresentant, en studeranderepresentant, en extern ledamot samt bibliotekschefen. Förhoppningsvis kommer styrelsens nya
sammansättning att innebära att vi på ett kraftfullare sätt kan fånga verksamhetens behov och även
få bättre kanaler för vad UB kan bidra med ut till
fakulteterna och samtidigt få ett utifrånperspektiv på
verksamheten genom vår externe ledamot.
Styrelsen kom igång med sitt arbete först efter
sommaren och har under hösten främst arbetat med
budget och verksamhetsplan för innevarande år.
Det som engagerat flest medarbetare under året är
utvecklingen av OneSearch – vårt sökgränssnitt
för att nå databaser och katalog. Syftet är att få en
förenklad tillgång till våra tjänster – lite ”googlelikt”
– för att underlätta inte minst för våra studenter. När
man idag går in på vår webbsida och möts av den
”sökbox” som ser så enkel ut är det nog svårt att föreställa sig hur mycket arbete som ligger bakom och
vilket komplext samarbete som krävs för att detta ska
fungera både innehållsmässigt och i sina sökfunktioner. Läs mer om arbetet med OneSearch på sidan 16.
Under året kom vi också äntligen i hamn med ett
nytt uppdrag för Studieverkstaden efter nästan två år
av diskussioner, utredningar och kartläggningar. Det
är väldigt kul att se hur verksamheten inom Studieverkstaden, kontaktbibliotekarieverksamheten och
det som händer inom Utbildningsmiljö befruktar och
stärker varandra. Allt i syfte att främja studenternas
lärande.
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Under 2013 har UB:s kunskaper inom bibliometri
och publicering tagits i anspråk mer än någonsin.
De omprioriteringar som gjorts under året för att

stärka kompetensen på dessa områden har visat sig
vara nödvändiga. Vid Lnu har en del omfördelning
av forskningsmedel gjorts utifrån publiceringar, och
medvetenheten om publiceringsfrågorna har i och
med detta ökat påtagligt, liksom förfrågningarna till
UB om att bistå i bibliometriska beräkningar. Hur
detta arbete kommer att hanteras framöver är en av
de stora utmaningar som UB står inför.
UB är fortsatt en otroligt attraktiv studiemiljö.
Under vardagarna på terminstid har vi en besöksfrekvens på drygt 3 000 personer per dag. Efter ett
sedan länge framfört önskemål från studenterna är
det glädjande att vi under året dessutom har kunnat
öka öppettiderna även i Kalmar.
Internt inom UB har arbetsmiljöfrågorna stått i
fokus. Den lokala arbetsmiljögruppen har funnit
sina arbetsformer och bedrivit ett mycket aktivt
arbete under året. Bland annat har gruppen initierat
en ergonomigenomgång av samtliga kontorsarbetsplatser, informationsdiskar och undervisningsmiljöer.
Gruppen har även följt upp de förändringar som
gjorts i informationsmiljöer och av bemanningsscheman. Under hösten genomfördes en omfattande
medarbetarundersökning för hela Lnu och även här
har gruppen spelat en stor roll i diskussionen och i
arbetet med att följa upp resultaten.
Några rader i en inledning fångar på intet sätt allt det
fantastiska arbete som bedrivits under året och tack
och lov har vi ytterligare ett antal sidor på oss för att
fördjupa, sammanfatta och beskriva den mångfacetterade verksamheten på UB. Med detta lämnar jag
över Årsberättelse 2013 till vår Biblioteksstyrelse
och till alla andra som önskar ta del av det som hänt
under året.
Ett stort tack till alla UB-medarbetare för ett gott
arbete under 2013!

Catta Torhell
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Lärandestöd

Sektionens tre team, Service och
vägledning, Webb och kommunikation samt Pedagogisk
utveckling, har utifrån verksamhetsplanen aktivt arbetat för
utveckling av verksamheten.

Dialog om undervisning

Förankringen av UB:s pedagogiska plattform hos utbildningsansvariga har varit en central
uppgift under året. En översyn av
UB:s medverkan i programmen
har påbörjats och kontaktbibliotekarierna har tagit kontakt med
programansvariga för planering
av när och hur undervisning i
informationssökning och informationshantering ska integreras
i utbildningen. Val av undervisningsform bestäms i samråd med
lärarna. Storföreläsningar och
inspelningar har använts i större
utsträckning än tidigare. Detta
märks i statistiken – vi når drygt
7100 studenter, vilket är knappt
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6 % färre än föregående år medan
antalet undervisningstimmar har
minskat med 23 %. För erfarenhetsutbyte runt arbetet med
att förverkliga den pedagogiska
plattformen har vi arrangerat tre
pedagogiska diskutek med olika
teman: undervisningsformer,
utvärdering och planering med
utbildningsansvariga.

Studenterna upplever att
undervisning och handledning
ger resultat

Från och med höstterminen
uppmanas studenterna som deltagit i undervisning, bokad sökhjälp
eller texthandledning att besvara
två utvärderingsfrågor. Svarsfrekvensen har hittills varit ganska
låg, men av de som har svarat
instämmer nästan 80 % helt eller
till stor del i att undervisningen
i informationssökningen har
bidragit till att de kan genomföra
kursens uppgift och att de känner
sig säkrare på att söka information/litteratur i fortsättningen.

Svaren på samma frågor är ännu
lite mer positiva när det gäller
bokad sökhjälp. När det gäller
texthandledning svarar hela 97 %
att handledningen har bidragit
till att de kan lösa kursens uppgift
och att de känner sig säkrare på
akademiskt skrivande.

Ämnesguider

Kontaktbibliotekarierna samlar
informationsresurser som är relevanta inom olika ämnen i ämnesguider. Under året har riktlinjer
utarbetats för hur ämnesguiderna
ska utformas i syfte att öka användarvänligheten och en revidering
av ämnesguiderna har påbörjats.
Användarundersökningar av de
nya guiderna genomfördes i slutet
av året och samtidigt påbörjades
arbetet med integrering av ämnesguiderna i MyMoodle.

Nytt uppdrag för Studieverkstaden

Efter omvärldsbevakning och
intervjuer under året har utred-
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ningen om Studieverkstadens
uppdrag och framtida roll
resulterat i ett antal rapporter.
De innehåller översikt om såväl
läget nationellt som behov och
nuläge på Lnu. Studieverkstadens nya uppdrag innebär att
handledningen i akademiskt
skrivande kompletteras med stöd
i studieteknik och att stödet till
internationella studenter utökas.
Studieverkstadens verksamhet
riktas framöver till studenter på
grund- och avancerad nivå, inte
till doktorander. Det digitala
stödet utvecklas och satsningen på
språkstödsprogram permanentas i
och med det nya uppdraget.
Introduktion till akademiskt
skrivande i form av workshops
och föreläsningar ska integreras
i kurser och utbildningar, efter
dialog med lärare.

Webb och kommunikation

Under hösten utarbetades en
ny layout av UB:s startsida på
webben. Därmed skapades en
tydlig ingång för sökning av det
mesta av det material som är
tillgängligt för studenter, lärare
och forskare på Linnéuniversitetet. Samtidigt passade vi på att
genomföra en del av de förändringar som länge efterfrågats i
användarundersökningar, såsom
synligare öppettider.
UB har under året varit delaktiga i kommunikationsarbetet på
Lnu bland annat genom att delta
i utvecklingen av ny app, övergången till responsiv webbdesign,
utvecklingen av studentwebben
och aktiviteter vid välkomstmässan.

UB:s kommunikationsmaterial
och kommunikationsvägar har
setts över. Nya bokmärken har
skapats och vi har fått ett flertal
nya kanaler att använda för att nå
ut med information till studenter
och personal på universitetet.

3000 besök per dag

Biblioteket i Kalmar besöks varje
vardag av ca 1000 personer och
biblioteket i Växjö av 2000 personer. Vi fortsätter erbjuda generösa
öppettider och under året har
öppethållandet på fredagar och
helger utökats med ytterligare
fem timmar per vecka i Kalmar.
Studentmedarbetarna är viktiga
för att möjliggöra detta och en
plan över formerna för rekrytering, introduktion, kommunikation, utbildning och möten för
studentmedarbetarna har utarbetats.
I Växjö har en ny miljö runt
Informationen färdigställts under
året. Den stora receptionen och
informationsdiskarna har ersatts
av informationspunkter och
all bemanning är nu samlad. I
strävan att skapa en effektiv och
god service har smidigare rutiner
runt fakturahantering utarbetats
och workshops med fokus på
bemötandefrågor har ordnats.

Tendenser

Årets statistik visar att antalet
böcker som skickats till distansstudenter har minskat, medan
antalet böcker som skickas
mellan Kalmar och Växjö har
ökat. Enligt stickprov under två
veckor har antalet referensfrågor,
öppna sökhjälpsfrågor, blivit färre.
Detta är en nationell trend som
pågått under ett tiotal år, dock är

nedgången i Växjö stor och kan
förmodligen delvis kopplas till
den förändring i bemanning och
informationsdiskar som nämns
ovan. För varje år ökar antalet
egna nedladdningar av studenterna som behöver inläst litteratur,
vilket för med sig att efterfrågan
på introduktion och tekniskt
stöd ökar, medan vi i allt mindre
utsträckning gör nedladdningar
som lånas ut till studenterna.

Lotta Gustafsson, sektionschef
Lärandestöd

Informationsförsörjning
Under året har två team arbetat
med medieförsörjningen till våra
användare; Mediateamet och
Fjärrlåneteamet. Tre team har
arbetat med att tillgängliggöra
våra medieresurser; Katalogteamet
(tryckta resurser), E-resursteamet
(e-media) samt Publiceringsstödsteamet (fulltextpublicering i
DiVA). Publiceringsstödsteamet
har även arbetat med stöd inom
bibliometri, Open Access, forskningsdata och andra publiceringsrelaterade frågor.

Metadatakompetens för
framtiden

På nationell nivå har det under
året diskuterats kring att det just
nu pågår ett strategiskt paradigmskifte för katalogisering, som
sannolikt kommer att påverka
katalogisatörers framtida arbetssätt. Trenden går mot allt mer
maskinell hantering. Man diskuterar också hur viktig metadata-
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kompetens är inom nya områden,
t ex OER (Open Educational
Resource) och hantering av stora
mängder forskningsdata. Libris
kommer att lansera ett nytt
webbaserat katalogiseringsverktyg
och vi har följt denna utveckling
för att kunna anpassa vårt arbete
till nya arbetssätt. Det kommer
också att införas ny internationell
katalogiseringsstandard, RDA, i
Sverige de närmaste åren och även
här har vi börjat bevaka utvecklingen för att kunna anpassa vårt
katalogiseringsarbete.

E-medier i fokus

Användandet av våra e-medier
fortsätter att öka och under 2013
laddades det ner 500 000 fulltex-
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om våra databaser och prenumerationer för att effektivisera arbetet
och göra informationen tillgänglig
för all personal.

tor, allt för att kunna effektivisera
hanteringen av inköp av kurslitteratur.

Under året har vi börjat arbeta
med användarstyrt e-boksförvärv
- PDA (Patron Driven Aquisition). Här finns en uppsjö av olika
sätt att tillgängliggöra titlar för
vår användare och olika kriterier
för vad som genererar lån och
köp. Vi har istället för att abonnera på stora paket, där endast en
begränsad del används mycket,
gjort urval inom ämnesområden som finns representerade
på Linnéuniversitetet och där vi
sett att användandet av e-böcker
varit som störst. Kontinuerligt

Året har präglats av att det system
vi haft för vår fjärrlånehantering, SAGA, skulle upphöra
vid årets slut och att ett nytt
system då skulle finnas på plats.
Många möten har det varit i olika
konstellationer. Dels möten med
Karolinska Institutet (systemägare
för SAGA) och övriga bibliotek,
som använt SAGA, samt Kungliga biblioteket. Detta ledde till
att Libris fjärrlån byggdes ut
för utlåningsdelen och vi kunde
tillsammans med våra kollegor
inom GSLG-konsortiet (Borås

ter från våra tidskrifter! Det är
en ökning med 15% från föregående år och under året har vi
fortsatt lägga ner stort arbete på
att förbättra vårt discoverysystem
- OneSearch - innehållsmässigt
för att optimera tillgängligheten
till våra resurser. Vi har inlett
erfarenhetsutbyte med de övriga
nordiska EDS-biblioteken (Ebsco
Discovery Service) för gemensamma tekniska och strategiska
aspekter och frågeställningar.

följs användarstatistik upp för
att vi skall kunna optimera vårt
erbjudande.

Mycket arbete har också under
året lagts ner för att förbereda
byte av länkserver (den tjänst som
länkar till fulltextversionen av
en artikel vi abonnerar på) som
skedde årsskiftet 2013/2014. Dessutom har vi samlat all information

För att underlätta hanteringen
av kurslitteratur bevakar vi och
deltar aktivt i utvecklingen av
universitetets databas Kursinfo
och vi har också tillsammans med
Infrastruktur påbörjat ett projekt
kring uttag av speciella urvalslis-

Under våren slutfördes en översyn
av vår kursbokshantering och
bl a förtydligades att samtliga
kursböcker ska finnas tillgängliga
som e-böcker, om denna möjlighet finns. Så långt det är möjligt
förvärvas s k Multi-User (som
innebär att flera kan läsa boken
samtidigt).

Systemskifte för fjärrlån

högskolebibliotek, Örebro UB och
Linnéuniversitetets UB) fokusera på att bygga ett gemensamt
system för det material vi lånar in.
Ett temporärt system, GILL, kom
till stånd för att kunna användas
under 2014.

Linnéuniversitetet satsar på
publiceringsfrågor

Från universitetsledningen har
intresset för att utvärdera forskningspublikationer som en del i
kvalitetsarbetet märkts genom
de uppdrag, förfrågningar och
samarbeten som initierats under
året. Vi har utökat vår satsning
på publiceringsfrågor genom att
ytterligare en person arbetar med
publiceringsstödsfrågor och att två
andra medarbetare i publicerings-
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stödsteamet fått utökad tid för
dessa frågor.
En ny fördelningsmodell för
forskningsmedel har under året
arbetats fram på universitetet
och i detta arbete har vi på olika
sätt deltagit med vår kompetens. Ett samarbete har påbörjats med universitetsledningens
kansli angående att använda
Diver, universitetets analys- och
uppföljningsverktyg som ska
stödja universitetets strategi, samt
arbetet med verksamhetsplanering
och uppföljning för publiceringsstatistik från DiVA.
Kvalitetshöjande åtgärder i DiVA
har genomförts, bl. a. genom
regelbunden import av poster från
Web of Science, bättre rutiner för
kontroll av poster utan institutionstillhörighet samt deltagande
i ett nationellt samarbete inom
DiVA för att skapa en gemensam
registreringspolicy, lärosätesgemensamma poster och auktoritetsposter för forskarna.
En webbaserad publiceringsguide
har påbörjats och kommer att
färdigställas under våren 2014.
Som stöd till studenter vid inläggning av uppsatser i DiVA har en
instruktionsfilm producerats.
Ett samarbete med kommunikationsavdelningen om inventering
av Lnus skriftserier har påbörjats
för att se över sökbarhet och
tillgänglighet för universitetets
samtliga publikationer.
Vi introducerade undervisning
i EndNote version X7 under

året, samt uppmärksammade att
EndNote-kurserna bedrivits i 10
år genom två halvdagsintroduktioner för forskare.

Husebyarkiven intresserar

Forskarintresset för Husebyarkivens privatsamlingar har ökat
under 2013. Joseph Stephens
Indiensamling används idag vid
ett antal forskningsprojekt där
historiker, litteraturvetare och
språkforskare är engagerade.
Förutom avhandlingsarbeten
med fokus på dagböcker och brev
röner även den relativt omfattande
affärskorrespondensen intresse
för forskare vid Oxford University. Forskningen sker främst i
samverkan med Linnaeus University Center for Concurrences in
Colonial and Postcolonial Studies.
Inom ramen för centret inrättades
under hösten ett forskningskluster, The Huseby Group, som har
en direkt koppling till Husebyarkiven.
I oktober anordnades tillsammans
med Kronobergs läns arkivförbund och Huseby Bruk AB ett
välbesökt regionalt arkivkonvent
på Huseby Bruk, vilket syftade till
att presentera de historiska arkivsamlingarna i regionen, belysa
forskning knuten till arkiven samt
bygga nätverk mellan olika regionala aktörer.

Helena Carlsson Juhlin, sektionschef Informationsförsörjning

Infrastruktur

2013 präglades inledningsvis av att
vi var en person färre på Infrastruktur. En av våra medarbetare
slutade i december och vi fick ett
glapp på några månader, innan en
ersättare var på plats den 1 april.
I övrigt inleddes året med en välbehövlig och intressant genomgång av förvaltningssystemet Pm3
som så småningom ska genomsyra
allt systemarbete på Linnéuniversitetet.
På upphandlingssidan var vi i
februari redo med ett underlag
för upphandling av mediestöd
för Linnéuniversitetet, men blev
samtidigt inbjudna att ta del av
SUNET:s planer på att erbjuda
svenska lärosäten en variant av det
mediestöd som norska lärosäten
sedan länge har haft.
I april drog vi så igång med ett
projekt för att förbättra funktion,
design och innehåll i vår centrala
söktjänst OneSearch. Vi började
också i samma veva att titta
närmare på vårt låntagarregister
som behövde rensas och ”tvättas”
som en förberedelse inför höstens
projekt att införa inloggning i våra
bibliotekssystem med Lnu-konto.
Under maj månad avslutades
det framtidsorienterade projektet Front2014 som startades
upp hösten/vintern 2011 och
har koordinerats av Chalmers.
Uppemot 20 deltagande högskoleoch universitetsbibliotek har,
utifrån lokala förutsättningar
och perspektiv, tillsammans
tittat närmare på sin nuvarande
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bibliotekssystemsituation och
blickat framåt. En god, gemensam plattform har under dessa år
skapats för framtida beslut och ett
fortsatt utbyte av systemtankar
och erfarenheter.

(Borås högskolebibliotek, Örebro
UB och Linnéuniversitetets UB),
medan det senare projektet blev en
del i det övergripande projektet att
skapa en riktigt bra söktjänst av
nuvarande OneSearch.

samband med att en uppfräschad
och kraftigt förbättrad OneSearch
släpptes i december, kunde vi
även sjösätta ett betydligt bättre,
effektivare och mer säkert beställningsförfarande.

Framåt slutet av våren stod det
klart att det nationella erbjudandet från SUNET om mediestöd
inte skulle bli av, varför vi istället
satsade på ett ettårigt avtal med
leverantören Kaltura, för att ha
ett mediestödsystem att erbjuda
under läsåret 2013/2014.

I augusti drogs också ett projekt
igång med sikte att få till en
modern och väl fungerande
startsida, inom ramen för vad som
är möjligt att göra med nuvarande
webbpubliceringsverktyg. Både
webbprojektet och OneSearchprojektet gav goda erfarenheter,
samtidigt som det innebar en hel
del programmeringstid för personalen på Infrastruktur.

Under hösten började vi även
titta på möjligheten att lägga in
meddelanden angående reserverade och försenade böcker till
enskilda studenter i Studentwebben, samt ett projekt med målet
att åstadkomma ett bättre systemstöd för inköp av kurslitteratur.
Båda dessa projekt löper vidare in
i 2014.

Två tvingande projekt drogs igång
i augusti: dels arbetet med att
hitta en ersättare till det nationella
fjärrlånesystemet SAGA som
lades ner den 31 december 2013,
och dels arbetet med att ersätta
den nationella länkservertjänsten
SFX som också upphörde den 31
december 2013. Det förra projektet
kom att bli ett samarbetsprojekt
inom det s.k. GSLG-konsortiet
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I oktober lyckades vi lansera
möjligheten att logga in i bibliotekssystemen via Lnu-konto och
då drog vi också igång ett projekt
för att få bättre ordning på både
reservationer av böcker i systemet
och på beställningarna av böcker
mellan Växjö och Kalmar. I

Jonas Barck, sektionschef
Infrastruktur
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Utbildningsmiljö
I juni övertog UB ansvaret för lärosätets
centrala lärplattform MyMoodle och ytterligare
ett antal system som hör nära samman med
plattformen. Paraplybegreppet för detta blev
Utbildningsmiljö och hit räknas för närvarande
MyMoodle, antiplagiatsystemet Urkund, system
för kursutvärdering Survey & Report, den
kursrumsportal som utvecklats för att beställa
kursrum i MyMoodle samt sist men inte minst, en
”medieserver”, Kaltura, för publicering och lagring av
digitala lärresurser i form av video och ljud. Denna

Övergripande
Lnu
Pla
y

eport Kursrum
s
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Utbildningsmiljö

har fått namnet LnuPlay.
Förberedelserna för att ta över ansvaret för hela
verksamheten inom Utbildningsmiljö hade pågått
under drygt ett år och innebar att flera av UB:s
medarbetare aktivt följt och deltagit i arbetet inom
det så kallade lärplattformsprojektet. Projektet
syftade till att implementera MyMoodle och
samtidigt avsluta och arkivera ett antal andra
lärplattformar, som tidigare använts inom Lnu, samt
att utreda hur supportorgansationen skulle byggas
upp. En ganska komplex process, som i viss mån

har fortsatt även in i förvaltningsorganisationen.
Parallellt med att UB övertagit ansvaret för
Utbildningsmiljö har även ett pilotprojekt för att
införa en ny förvaltningsmodell (Pm3) bedrivits
just för Utbildningsmiljö. I samband med att UB
tog över ansvaret för den verksamhetsnära delen
rekryterades som förvaltningsledare IKT-pedagogen
Peter Diedrichs och från IT-sidan finns Marie Fors
som förvaltningsledare. Parentetiskt kan sägas
att arbetet med förvaltningsmodellen har fallit
väldigt väl ut och i slutet av året kom ett beslut om
att systemet ska införas inom hela lärosätet. För
UB:s del innebär det att vi kommer att upprätta
ytterligare ett så kallat förvaltningsobjekt för
systemen som rör forskningskommunikation och
informationsförsörjning.
Vad är det som driver UB att ta ansvar för
Utbildningsmiljö? Detta är en fråga som har många
svar och ett av dem är att vi inom vår organisation
har en vana att hantera stora komplexa system.
Men det kanske viktigaste svaret är ett vi i allt från
utvecklingen av informationstjänster till utbildning
och handledning arbetar nära lärare, forskare och
studenter och att vi härigenom har byggt upp en stor
förståelse för kärnverksamhetens behov. För UB:s del
finns också ett stort engagemang kring utbildningsoch studiemiljöer, både digitala och fysiska. I sitt
uppdrag har UB en punkt just kring detta som lyder
att ”erbjuda bibliotekslokaler och lärmiljöer, såväl
fysiska som virtuella”. I samband med att UB tog
över ansvaret för Utbildningsmiljö tydliggjordes
detta ytterligare i uppdraget genom formuleringen
att ”ansvara för verktyg för produktionshantering,
bevarande och tillgängliggörande av lärosätets
filmade föreläsningar och digitala lärresurser”. Här
är det bl.a. LnuPlay som avses.
Mycket av arbetet under 2013 har handlat om att
få verksamheten på plats, både organisatoriskt
och budgetmässigt. Inom UB har det främst
varit förvaltningsledaren, systembibliotekarierna,

webbansvariga och medarbetare
inom lärandestöd, vilka arbetar
med utveckling av digitala
lärresurser, som har samarbetat
inom Utbildningsmiljö. Som
tidigare nämnts har samarbetet
med IT formaliserats på ett
framgångsrikt sätt genom att
man gemensamt byggt upp
förvaltningsorgansationen inom
Pm3. Det har dock funnits vissa
bekymmer med att resurser för
utveckling på IT-avdelningen
saknats.
Samarbetet med fakulteternas
IKT-pedagoger är en viktig
hörnsten i arbetet med att erbjuda
bra tjänster. Representanter
för varje fakultet ingår i den så
kallade objektspecialistgruppen
inom förvaltningsmodellen. Detta
ska borga för att fakulteternas
behov kanaliseras på ett bra och
systematiskt sätt för att ligga
till grund för hur utvecklingen
och driften av Utbildningsmiljö
sker. Det har under året även

genomförts olika workshops för
att gemensamt hitta lösningar
på olika problem. Flera av
IKT-pedagogerna och annan
personal på fakulteterna har även
engagerats i mindre omfattning
av sina tjänster för att arbeta med
manualer (Pia Palm), testning
(Anna Glarner), samordning
(Christoph Tietke) och från
IT-avdelningen har vi fått stöd
i applikationssupporten (Peter
Bergman).
I september samlades UB-medarbetare inom Utbildningsmiljö
och IKT-pedagogerna på
fakulteterna på ett gemensamt
internat på Hotell Borgholm.
Syftet med internatet var att lära
känna varandras verksamheter
och lyfta gemensamma frågor
som inte hanteras inom
förvaltningsmodellen. Här kom
kommunikationsfrågor högt upp
på dagordningen. Hur informerar
vi varandra om olika driftproblem
och förändringar? Lnu är en

stor arbetsplats och här finns
mycket att göra för att förbättra
kommunikationen. Dagarna i
Borgholm var mycket givande
och bildade en bra grund för
det gemensamma arbetet under
hösten.
Sammanfattningsvis för året kan
vi nu konstatera att övergången
till MyMoodle för huvuddelen
av kurserna på Lnu har gått
förhållandevis smärtfritt och vid
årsskiftet kunde vi konstatera
att vi har nästan 1 500 aktiva
kursrum.

Catta Torhell
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Omvärldsbevakning inom
IT och lärande
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Årets tema inom IT och lärande inom högre utbildning var utan tvivel MOOC (Massive Open Online
Courses), gratis öppna nätbaserade kurser som ges av
stora universitet och som lockar tusentals deltagare.
Fenomenet har funnits sedan 2008 men fick sitt
genombrott 2012 när flera stora amerikanska universitet bildade konsortier som Coursera och edX för att
erbjuda ett brett sortiment gratis kurser till en global
massmarknad. Kurserna ger oftast inte högskolepoäng, endast intyg, men har fått stor uppmärksamhet
i internationella medier och skapat en häftig och
ibland överdriven debatt kring hur traditionell högre
utbildning hotas av öppna nätkurser.
Med kända forskningsuniversitet som MIT, Stanford, Berkeley, Princeton och Harvard i spetsen har
allt fler universitet i världen gått med i olika konstellationer för att utveckla dessa kurser som kan ses som
ett skyltfönster för högre utbildning, ett bidrag till
det livslånga lärandet och effektiv marknadsföring
och profilering av de inblandade lärosätena.
Sverige har reagerat sent och är ett av ganska få
länder i Europa som inte erbjuder någon MOOC.
Under 2013 kom dock diskussionen igång med
utredningar och konferenser vid flera lärosäten. Mest
aktiv har Karolinska institutet varit som nu ingår i
konsortiet edX (tillsammans med Harvard, MIT och
ett 30-tal andra lärosäten), de har redan nu gett några
öppna kurser inom universitetspedagogik.

och laboration). Dessa presenteras och förklaras i
rapporten och det finns dessutom goda exempel från
universitet som leder utvecklingen.

De viktigaste trenderna inom IT och lärande
analyseras i den årliga och ansedda rapporten NMC
Horizon Higher Education Report. En internationell grupp experter presenterar ett antal fenomen
inom IT och lärande som kommer att påverka högre
utbildning på såväl kort som lång sikt. År 2013 var
de tydligaste trenderna ökande öppenhet (öppna
lärresurser, open access, MOOCs), ökande mobilitet (användning av mobiler och surfplattor för att
komma åt utbildningsmaterial samt för studentkommunikation), sociala medier för kollaborativt lärande
och begreppet ”flipped classroom” (föreläsningar och
demonstrationer spelas in och ses i förväg medan
klassrumstiden ägnas åt diskussion, fördjupning

De flesta svenska lärosäten har idag både studentportal och lärplattform men gränserna börjar suddas
ut. Flera svenska lärosäten lyfter över stora delar av
lärplattformens funktionalitet till studentportalen
och behåller lärplattformen som mindre kärna. Det
betyder att studentens digitala lärmiljö förenklas
och tydliggörs. Denna utveckling lär fortsätta den
närmaste tiden och diskuteras aktivt inom nätverket
ITHU (Nätverket för IT i högre utbildning) där Lnu
(genom UB) är aktiv.

Rapporten presenterar de största utmaningarna som
högre utbildning står inför på grund av nya tekniker
och utvecklingen i det alltmer digitala samhället.
En utmaning som kommer varje år är den digitala
klyftan som finns bland lärare inom högre utbildning
och vikten av en genomgående satsning på att höja
deras digitala kompetens. Strukturer och traditioner
nämns som hinder för pedagogisk innovation och en
integrering av IKT i undervisningen och det finns i
stort en allmän tveksamhet till nätbaserade verktyg
och metoder.
Bland svenska lärosäten finns det ett ökande intresse
för medieproduktion i linje med den internationella
utvecklingen. Väldigt få svenska lärosäten har satsat
på distribution av föreläsningar och lärresurser via
portaler som iTunes U eller YouTube Edu men nu
lanserar allt fler lärosäten, inklusive Lnu, medieportaler (playkanaler) som skyltfönster mot omvärlden.
Det kräver att man samlar alla medieresurser på ett
ställe och att man arbetar konsekvent med produktion och ser till att resurserna är sökbara genom bra
metadata. Detta är en tydlig uppgift för biblioteket
och så kommer vi att hantera frågan inom Lnu.

UB har ett flertal nationella och internationella
åtaganden inom nätbaserat lärande och framför allt
dess kvalitetssäkring. Det har betytt engagemang

Omvärldsbevakning 2013

i och bidrag till flera konferenser under året som
EDEN-konferensen (Oslo), EFQUEL Innovation
Forum (Barcelona), E-lärande i högre utbildning
(Stockholm) och SVERD-konferens (Stockholm)
samt flera mindre seminarier runt om i landet.

UB är representerad i följande organisationer:

• ITHU (Nätverket för IT i högre utbildning).
Representanter från de flesta svenska lärosätena
samarbetar i frågor kring lärplattform, studentportal, e-möte, öppna lärresurser mm.
• SVERD (Svenska Riksorganisation för Distans
utbildning). Organisation som fokuserar på
distansutbildning inom högre utbildning, vuxenutbildning och folkbildning.
• EFQUEL (European Foundation for Quality in
E-learning). Organisation som främjar kvalitetssäkring inom e-lärande med certifiering av lärosäten och program. Alastair Creelman är styrelsemedlem och representerar Lnu i flera europeiska

projekt samt är redaktionsmedlem i organisationens
openaccess-tidskrift INNOQUAL.
• EDEN (European Distance and E-learning
Network) Europas främsta organisation för samarbete inom e-lärande och distansutbildning.
• SIS/ISO Medverkar i ISO-standardiseringskommittén ISO/PC 288 ”Educational organisations
management systems”.
• NVL Distans (Nordiskt nätverk för vuxnas
lärande). Svensk representant i nätverket Distans
som främjar ökad användning av IKT inom utbildning genom att skapa mötesplatser, projekt och
nätverk.

Alastair Creelman
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OneSearch - utveckling av
söktjänsten
Under 2013 tillsattes två arbetsgrupper för att arbeta
med discoverytjänsten OneSearch utifrån ett innehålls- och funktionalitetsperspektiv. OneSearch är
universitetsbibliotekets söktjänst för sökning i de
flesta av våra databaser och bibliotekskatalogen på en
och samma gång.

studenter och en mot bibliotekspersonal.

Två användarstudier

För att undersöka bibliotekspersonalens åsikter
och erfarenheter skickades ett frågeformulär ut
till samtliga teamsamordnare på universitetsbib-

Utveckling av OneSearch

Det övergripande syftet med utvecklingsarbetet var
att förbättra innehåll, funktionalitet och design.
Detta för att studenter och personal på enklast
möjliga sätt ska kunna hitta den information de
behöver.

Arbetsprocess

Arbetsgruppen för Innehåll beslöt sig i ett tidigt
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skede för att infoga OneSearch-uppdraget i Team
E-resursers löpande arbetsuppgifter. Detta innebär
att kontinuerliga översyner görs för att säkerställa att
innehållet i OneSearch i möjligaste mån stämmer
överens med universitetsbibliotekets faktiska innehåll
i form av fulltextdatabaser, enstaka e-tidskrifter/eböcker, referensdatabaser samt katalogresurser.
Arbetsgruppen för Funktionalitet hade till uppgift
att undersöka hur OneSearch används, analysera
vilka förbättringar som bör göras i funktion och
design samt presentera och genomföra förändringarna. Under året har två användarstudier utförts
i syfte att utveckla OneSearch: en inriktad mot

lioteket. Frågorna berörde vanligt förekommande
problem, frågor och synpunkter från användarna om
OneSearch som medarbetarna mött i Information,
chatt och undervisningssituationer. Även förbättringsförslag gällande gränssnitt och design efterfrågades. Samtliga inkomna svar från teamen analyserades med hjälp av meningskoncentrering.
För att undersöka studenternas attityder till att söka
efter information, olika sätt att söka, navigera och
använda söktjänster i sina studier genomfördes fem
intervjuer med studentassistenter. En intervjuguide
med fasta frågor och tre olika sökuppgifter formulerades. Varje intervju och skärmaktivitet spelades in
med hjälp av Camtasia. Samtliga intervjuer transkriberades och analyserades med hjälp av meningskoncentrering, som innebär att man formulerar och
komprimerar de meningar som intervjupersonen sagt
i kortare sekvenser så att den väsentliga innebörden
framhävs.

OneSearch - utveckling av söktjänsten

Resultat

Ett antal teman växte fram om vad som borde prioriteras i utvecklingsarbetet kring OneSearch:

Förhållningssätt

Vi bidrar till att skapa sökvanor hos våra användare. Därför
är det viktigt med ett gemensamt förhållningssätt och att
bibliotekspersonalen håller sig uppdaterade om OneSearch.

Sökytan på UB:s startsida på webben

Det finns behov av att renodla sökytan och inte ha för
många sökalternativ som förvirrar användaren. Sökboxen
framhålls som en mycket viktig sökingång i jämförelse med
radioknappar och länkar. Samtidigt finns ett behov av att
bara kunna söka kurslitteratur, vilket gör att man i ett tidigt
skede bör kunna avgränsa sin sökning till enbart böcker.

Uppdaterad version av OneSearch

Utifrån analysresultatet gjordes en testversion av
OneSearch med förändrat gränssnitt och funktionalitet. Mycket utvecklingstid lades på att förbättra
och förenkla boksöksprocessen. Den uppdaterade
versionen av OneSearch presenterades och förank-

Artiklar & tidskrifter
Databaser

Böcker

Startsidan i OneSearch

Gränssnittet bör vara mer enhetligt och lättanvänt samt att
sökfunktionen bör förenklas och förtydligas. All dubbel och
irrelevant information behöver rensas bort.

Utseende/design

Användaren vill känna igen sig och hitta samma funktioner
som i andra söktjänster. En stor brist berör boksöksprocessen, det vill säga att hitta böcker och göra reservationer, som
inte fungerar fullt ut i OneSearch jämfört med bibliotekskatalogen.

Fasetter/avgränsningar/sökalternativ

Det finns en klar tendens att användaren vill söka först och
avgränsa sedan. Vid avgränsning är det tydligt att vissa
fasetter används mer frekvent än andra, vilket bör påverka
vilka som lyfts fram i vänstermenyn. Det finns även behov
av att renodla och plocka bort sökalternativ för att undvika
dubbla valmöjligheter.

FIND-IT

Fulltextsprocessen, det vill säga vidarelänkning via findit-funktionen, bör förenklas då den upplevs som svår att
använda.

Mina lån
Beställ/köa
Bevaka

Avhandlingar
Konferensmaterial
Rapporter

rades i olika forum. I slutet av december lanserades
den externt för användarna. OneSearch-arbetet är
tätt sammanbundet med ett pågående projekt för att
förändra universitetsbibliotekets webb med fokus på
förstasidan.
I början av år 2014 kommer OneSearch att bli den
huvudsakliga sökingången på universitetsbibliotekets
förstasida på webben. Ett kontinuerligt arbete krävs
för att OneSearch ska vara en effektiv söktjänst.
Därför tillsätts en arbetsgrupp som kommer att
ansvara för det löpande utvecklingsarbetet med
OneSearch.

Carina Cederblad och Ida Henriksson
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UB:s fysiska studiemiljö –
en attraktiv kunskapsmiljö?
År 2012 inleddes översynen av UB:s fysiska studiemiljöer. Under 2013 har fokus legat på att analysera,
sammanställa och nå ut med resultatet i olika forum.
I oktober månad deltog exempelvis platssamordnarna
på konferensen Mötesplats Borås med ett konferensbidrag om lokalöversynsarbetet utifrån en pedagogisk
infallsvinkel.
Lokalöversynsapporten finns att läsa i sin helhet
på UB:s webbplats, den utgör ett viktigt underlag
för det fortsatta studiemiljöarbetet. Här följer ett
sammandrag:

En fördjupad användarstudie

I UB:s uppdrag ingår att erbjuda bibliotekslokaler
och fysiska lärmiljöer. I strategidokumentet Linnéuniversitetet - en resa in i framtiden beskrivs att
”Linnéuniversitetet ska vara en dynamisk kunskapsmiljö som formas av engagerade, kreativa och
kritiska medarbetare och studenter” (sida 9).
Med utgångpunkt i nämnda uppdrag och i enlighet
med bibliotekets verksamhetsplan för år 2012, som
förordade behovet av en fördjupad användarstudie
om bibliotekets fysiska studiemiljöer, har UB:s
funktion som attraktiv kunskapsmiljö undersökts.
Webbenkätfråga: Vad är viktigt för att du både ska trivas och
använda dig av UB:s studieplatser?

samt till viktig kunskap om behov och förväntningar.
Som ramverk för analysarbetet har nio faktorer som
kännetecknar en framgångsrik informell lärmiljö
använts.
De nio framgångsfaktorerna har sitt ursprung i
genomförda användarstudier om studenters beteenden, attityder och inställningar till lärmiljöer i
akademiska sammanhang vid Sheffield Hallam
University, Storbritannien.

Nio framgångsfaktorer

1. Destination - var väljer studenten att studera?
2. Identity - hur upplevs och tolkas en studieplats användningsområden?
3. Conversations - finns det utrymmen för samtal, grupparbete och diskussion?
4. Community - tillfredsställs behovet av att ingå i ett
sammanhang?
5. Retreat - finns det tillgång till avskärmade miljöer?
6. Timely - finns det närhet och tillgång till viktiga resurser?
7. Humans Factors - sätts människan i centrum i miljön?
8. Resources - är de tekniska resurserna tillräckliga?
9. Refreshments - finns det förtäringsmöjligheter vid studie
platserna?
Källa: Harrop, D., & Turpin, B. (2013).A Study Exploring
Learners’ Informal Learning Space Behaviors, Attitudes, and
Preferences. New Review Of Academic Librarianship, 19(1), 58-77

UB – en populär miljö att studera i

Ett mångsidigt tillvägagångssätt

Undersökningsarbetet har inneburit ett mångsidigt
tillvägagångssätt. En central utgångspunkt har varit
att arbeta nära med och lära av användarna (studenterna). Linnéstudenterna (studentkår), och lokal- och
serviceavdelningen (LoS) har därför i olika skeden
involverats och engagerats.

Nio framgångsfaktorer
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Det insamlade materialet bidrar till en lägesrapport
om hur studiemiljön de facto upplevs och används

Resultatet visar att UB har en viktig roll i tillhandahållandet av olika studiemiljöer. I relation till de
nio framgångsfaktorerna framkommer att UB är
en populär miljö att studera i. Detta bland annat
beroende på att biblioteket erbjuder ett varierat
utbud av arbetsplatser som stödjer olika lärstilar och
studieformer.
Utöver det faktiskta utbudet av studieplatser är även
community, det vill säga den atmosfär som uppstår
på UB när studiekamrater och vänner möts i en
studiemotiverande miljö, en bidragande orsak till
att biblioteket används. Faktorer så som tillgång till
modern teknisk utrustning, trådlöst nätverk och
närhet till lunchrum och/eller serveringar stärker
ytterligare bibliotekets position som studiemiljö.

The Bridge
Nytt för i år är The Bridge-miljön på plan 0 i biblioteket som syftar till att väcka
ett intresse för samarbetet och dess kurs- och programutbud. Studiemiljön har också
på kort tid kommit att bli populär studieplats!

Analysen visar också att det finns behov av förändringar av studiemiljön på UB för att bättre kunna
stödja olika lärprocesser. Till exempel bör en översyn
av ljudmiljön prioriteras, vissa studieplatser kompletteras eller förändras för en mer optimal användning,
öppettider ses över och tillgängligheten till olika
delar förbättras.
Det finns även behov av helt nya miljöer exempelvis datorarbetsplatser för mindre grupper och mer
avskärmade studieplatser för endast 1-2 personer.
Vissa miljöer behöver även förtydligas och/eller ges
bättre förutsättningar för att kunna användas optimalt i olika lärandesituationer.

Förändringar i studiemiljön!

I lokalöversynsrapporten finns förslag på förändringar presenterade i prioritetsordning. Under 2014
kommer UB och lokal- och serviceavdelningen
(LoS) att genomföra förändringar i den fysiska
studiemiljön för att skapa en mer ändamålsenlig
ljudmiljö på biblioteket. I arbetet kommer utbudet av
befintliga studieplatser och eventuell utveckling av
nya att förhållas till behovet av en tydlig studiemiljö
vad gäller ljudmiljö, studieform och förtäring.

Det huvudsakliga underlaget för lokalöversynsresultatet har varit de insamlade studentröster som
definierat vad som kännetecknar en god studiemiljö.
Det engagemang och den specialistkompetens som
kollegor bidragit med under arbetets gång har också
varit av betydande vikt. Att erbjuda en attraktiv
kunskapsmiljö i form av ändamålsenliga studiemiljöer vid UB är ett ständigt aktuellt uppdrag.

Ida Henriksson och Marie Fredriksson

Fakta Kalmar

Publika datorer
70 st
Studieplatser med bord 582 st
Kvm
4 500 st
Grupprum
16 st

Öppettider Kalmar
Måndag - torsdag
Fredag
Lördag - söndag

kl 08-20
kl 08-18
kl 11-17

Fakta Växjö

Publika datorer
100 st
Studieplatser med bord 868 st
Kvm
9 000 st
Grupprum
49 st

Öppettider Växjö
Måndag - torsdag
Fredag
Lördag - söndag

kl 08-22
kl 08-18
kl 11-17

Avslutningsvis

Studenternas beskrivningar av en optimal studiemiljö på bibliotek inbegriper en mängd olika aspekter; alltifrån ljudmiljö, teknik, tillgång till bibliotekspersonal, placering av studieplatser, fastighetsfrågor
och lokalvård till design av den unika studieplatsen.
En slutsats är därför att olika former av samverkan
bör genomsyra det fortsatta arbetet med studiemiljöer vid lärosätet.
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Värt att nämna 2013
Marie Fredriksson och Ulla-Britt
Oscarsson under inspelningen av en av
UB:s digitala lärresurser.

Värt att nämna 2013

Digitala lärresurser
UB har under ett par år arbetat
med att producera och använda
sig av digitala lärresurser.
UB:s egna utbud uppgick vid
årsskiftet till ett 70-tal produktioner både på engelska och svenska.

Uttrycket digital lärresurs, som
ersatt benämningen lärobjekt,
är en samlingsbeteckning inom
Sverige på IT-baserade läromedel.
Begreppet ”lärobjekt” (learning object) började användas av
kanadensaren Wayne Hodgins på
90-talet. Hodgins hade studerat
hur hans barn lekte med lego och
byggde nya och olika världar med
bitarna som de placerade in i olika
sammanhang. Detta utgör själva
grundtanken med lärobjekt. Att
digitalt material utformas och
produceras så att det kan användas
och återanvändas i olika sammanhang.
Ett annat begrepp som används
i sammanhanget är OER, dvs
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Open Educational Resources.
UB:s produktion av digitala
lärresurser finns samlade på vår
webb, http://lnu.se/ub/soka/digitala-larresurser. I förteckningen är

De flesta av våra produktioner
finns registrerade / lagrade på
bibliotekets YouTube-kanal,
http://www.youtube.com/user/
linneuniversitetet vilken i dagsläget
fungerar som UB:s medieserver.
Våra lärresurser återfinns på
flera ställen på vår webbplats. De
finns i ämnesguider, i självstudieguiderna om att söka och hantera
information, som länkar i texter
i t.ex. Sök- och skrivhjälp och
DiVA m.fl. Våra produktioner är
även sökbara via Google.

de digitala lärresurserna indelade i
sex kategorier: Generella resurser,
Sökning, Källkritik, Publikationstyper, Databaser / Informationsresurser samt DiVA.
Det finns även en webbsida med
de engelska lärresurserna, http://
lnu.se/the-university-library/search/
learning-resources?l=en.

Den totala visningstiden för UB:s
digitala lärresurser under 2013 var
19 714 minuter vilket motsvarar
328 timmar och 56 minuter. Detta
kan ställas mot en TA-personals
40 timmars arbetsvecka eller
årstjänstgöring som är ca. 1 950
timmar. Den totala visningstiden
from 17 maj 2010 tom årsskiftet är
enligt YouTube-statistiken 24 102

Värt att nämna 2013
minuter, vilket omräknat i timmar
blir 401 timmar och 70 minuter.
Enligt YouTube-listan Top 10
Videos 2013 var den mest frekvent
visade videon ”Källkritik – en
metod”, följd av ”Paginering i
Word 2010”.
En av svårigheterna med att
producera digitala lärresurser är
att hålla dem uppdaterade och

Denver

Hösten 2011 inleddes ett samarbete med Auraria Library vid
University of Colorado i Denver.
I samarbetet ingår ett långsiktigt
utbytesprogram som innebär att
en medarbetare från respektive
bibliotek besöker ”systerorganisationen” under en vecka per termin.
Hittills har fyra medarbetare från
UB varit i Denver och vi har tagit
emot tre kollegor här i Kalmar
och Växjö. Ett Memorandum of
understanding skrevs under våren
där formerna för utbytet slogs fast
och där det framgår att utbytet
kommer att pågå under fem år
med möjlighet till förlängning.
Förutom utbytesprogrammet
innehåller samarbetet en del kring
gemensam ledarskapsutveckling
och en del kring samarbete om
utvärderings- och kvalitetsfrågor.
Under året har Catta Torhell
träffat chefen för Auralia Library,
Mary Somerville, i London för ett
gemensamt planeringsarbete och i
samband med IFLA-konferensen
i Singapore träffades kollegor från

aktuella. För vissa produkter
kommer livslängden inte att
vara så lång. Exempelvis ändrar
databaser gränssnitt. Andra mer
generella lärresurser kommer att
ha längre livslängd. Möjligheten
för användarna att ta del av våra
lärresurser oberoende av tid och
rum bör uppväga nackdelarna
med täta uppdateringar.
Värt att nämnas i sammanhanget
är att vi under året har haft ett

norskt samarbete angående
produktion av digitala lärresurser
samt strategier och organisation
av pedagogiskt utvecklingsarbete
på bibliotek. Gisela Kjellberg och
jag var under hösten inbjudna till
Høgskulen i Sogn og Fjordane för
att leda ett tvådagars seminarium
med rubriken Bibliotekspedagogikk og digitale læringsresurser.

Denver och Lnu för att arbeta
på en gemensam artikel kring
samarbetet. I April presenterade
vi ett paper på ACRL konferensen i Indianapolis där samarbetet
presenterades under rubriken ”At
Home in the World – Experimental Approaches to Academic
Library Internationalization”.

biblioteksrummet (inredning och
design) och utvärdering. Alla
spännande ämnen i sig!

Under 2013 har tre medarbetare från Lnu varit på utbyte vid
Auraria Library och från Denver
har Gayle Bradbeer och Marical
Farner besökt oss. Här kommer
några glimtar från Ida, Mattias
och Eva om vad utbytes betytt för
dem:
”Under min utbytesvecka fick
jag bland annat möjlighet att
delta i olika typer av arbetsmöten
och workshops. Vid flera tillfällen under veckan träffade jag
personer ur personalstyrkan för
erfarenhetsutbyten och diskussioner. Mötena präglades av och
var främst inriktade på frågor
om pedagogik, utveckling av

Anna Wolke

Till exempel fick jag en inblick i
Library Design Team och deras
arbete med att skapa framgångsrika studiemiljöer på biblioteket.
Att få ta del av teamets tankar och
idéer om biblioteksrummet i stort
och dess betydelse som studieoch mötesplats var mycket intressant, eftersom jag själv arbetar
med liknande frågeställningar.”

Ida Henriksson

”Mitt fokus för utbytet var
att få ta del av hur kollegorna
på Auraria Library arbetar
med frågor gällande Scholarly
Communications. Jag fick bland
annat sitta med på ett möte med
Bibliotekschefen Mary Somerville, deras Head of Research
and Instruction, deras Associate
Director of Education, Research,
and Information Services och
deras Scholarly Initiatives Librarian, där ett framtida upplägg
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planerades. Mycket handlade om
den information som kollegorna
fått på en ACRL-konferens/
workshop om just Scholarly Communications och hur
bibliotekets arbete med detta kan
organiseras från grunden (bland
annat genom noggrann kartläggning av verksamheten). Att få en
insyn i hur denna typ av verksamhet bedrivs på ett Amerikanskt
forskningsbibliotek var väldigt
givande och gav mig inspiration för framtida satsningar på
hemmaplan.
Jag hann också med flertalet andra
möten med kollegor med samma
ämnesområdesansvar som jag
själv, möten med fokus på undervisningsplanering ur ett organisatoriskt och strategiskt perspektiv

och möten med de kollegor som
forskar och publicerar sig som en
del av sin tjänst (s.k. tenure track).
Det finns såväl likheter som
skillnader mellan den Svenska och
den Amerikanska universitetsvärlden. Jag är av uppfattningen att vi
kommer att kunna lära oss mycket
och inspireras av varandra.”

Mattias Rieloff

”Likt mina kollegor fick jag under
min vistelse se flera olika arbetsområden. Då Auraria Library,
när jag var på besök, stod inför
en omfattande förvandling av
receptions-/informationsmiljön
hamnade mitt fokus i mångt och
mycket där, eftersom vi själva
förändrat, och fortsätter förändra,
vårt sätt att arbeta i informationen

Referensgrupp
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Eva Forssell

Under 2013 har referensgruppen
sammankallats för att utföra två
uppdrag.
Den första uppgiften innebar
en gruppdiskussion utifrån två
frågeställningar: Vad är UB
för dig? Vad vill du att UB ska
erbjuda? Den andra uppgiften var
att individuellt undersöka ämnesguidernas funktion, tydlighet och
användarvänlighet.

Studenternas synpunkter om och
erfarenheter av UB:s tjänster och
verksamheter är viktiga. För att
kunna formalisera kontakten och
hitta konstruktiva samarbetsformer provar UB under ett år med
start i november 2013 att använda
sig av en fast referensgrupp bestående av studenter vid Lnu.
Referensgruppen kommer att
sammankallas cirka två gånger
per termin. Medlemmarna i
referensgruppen förväntas bidra
med idéer, dela med sig av sina
erfarenheter, delta i användartester och tycka till om bibliotekets
tjänster och serviceutbud. På
så sätt kommer referensgrup-

i biblioteken i både Kalmar och
i Växjö samt miljön i informationen. Jag hann även med att
prata pedagogik och presentationsteknik samt vara med på
ett undervisningstillfälle inom
mitt område, ekonomi. Ett flertal
andra möten, med flera olika
människor och inom flera olika
arbetsområden, hanns med och
gav inblick i verksamheten i stort.
På ett både professionellt och ett
privat plan var utbytet otroligt
intressant, för att med egna ögon
kunna uppleva likheter och skillnader mellan våra båda länder.
Det ska bli spännande att följa
utvecklingen i Denver och kunna
utbyta erfarenheter och idéer med
varandra.”

pen att fungera som en möjlig
plattform där UB kan inhämta
viktig kunskap för att kunna driva
verksamhetsutveckling.

Referensgruppen har under höstterminen gett oss viktig kunskap
att gå vidare med.

Ida Henriksson och Marie
Fredriksson
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Utställningar
Kalmar - 8/3 - 22/3
Mer än en bild av genus

Utställningen bestod av affischer
från förstaårsstudenterna på
Reklam, grafisk design och visuell
kommunikation, Linnéuniversitetet. Uppgiften bestod i att som
grafisk formgivare synliggöra
problematiken kring genus i två
olika affischer, vilka utarbetades
enligt principen ”före” och ”efter”.

Kalmar - 4/10 - 18/10
Bokomslag

Studenter från utbildningen
Reklam, grafisk design och visuell
kommunikation ställde ut bokomslag på UB i Kalmar. Utställningen bestod av såväl affischer som
fysiska böcker.
I Kalmar finns sedan förra året
Litterära kuben, en plats för
utställningar i det mindre formatet för att t ex uppmärksamma
olika litteraturpristagare men även
lyfta fram andra händelser i den
litterära sfären.

Växjö - 23/1 - 6/2
Fotografik

Fotografik är en fristående kurs
som använder analogt foto och

svartvita grafiska tekniker.
Arbeten från höstens kurs visades
på universitetsbiblioteket i Växjö.

Växjö - Sommaren 2013
Ständigt denna Astrid!

En liten utställning om en 50-årig
Emil, en hedersdoktor och några
bokhundar.
Astrid Lindgren är alltid aktuell
och denna sommar fanns det
tre goda skäl att än en gång
uppmärksamma henne: Emil
fyllde 50 år, Astrid Lindgrenkännaren Lena Törnqvist hade
utsetts till hedersdoktor vid
Linnéuniversitetet och litteraturvetaren Helene Ehriander startade
projektet “Bokhunden och Astrid
Lindgren”.

Växjö - 3/7 – 9/8
Utställning Levande verkstad

På universitetsbiblioteket i Växjö
visades bilder från sommarkursen
Levande verkstad. Porträtten,
som var skapade av kursdeltagare,
kunde ses utifrån i fönstren på
plan 2.

Växjö - 5/11 - 29/11
Smålands akademis pristagare

Linnéuniversitetets bibliotek uppmärksammade de fem pristagarna
som Smålands akademi har utsett
för att 2013 ta emot Dag Hammarskjöld-, Emil-, Linné-, Wallquist- respektive Viktor Rydbergpriset med en mindre utställning
på UB i Växjö.

Växjö - 5/12 2013 - 28/2 2014
Linné som författare och författare om Linné

I denna utställning vändes blicken
från naturvetaren Carl von Linné
till humanisten Linné. Hans eget
författarskap har bland annat
behandlats i “Linnés språk och
stil” och i “Linné i dikten” har
växjöbon Ulf Marken och lundensaren Gunnar Broberg samlat
poesi om samme Linné.

Berit Linden

Växjö - 10/10 - 10/12
Alice Munro - 2013 års nobelpristagare i litteratur.
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Kompetensutveckling och nätverkande – internationellt, nationellt och lokalt

Kompetensutveckling och nätverkande –
internationellt, nationellt och lokalt

Satsningar på kompetensutveckling och möjlighet till samverkan
både internationellt och nationellt
är en förutsättning för att UB ska
kunna bedriva en väl utvecklad,
modern och framsynt verksamhet
inom alla sina ansvarsområden.

Internationella konferenser

• IFLA, Singapore
• Fiesole Collection Development
Retreat, Singapore
• EDS-möte, EBSCO, München
• IGELU – ExLibris användarmöte,
Berlin
• Kaltura Connect 2013 – The Video
Experience Conference, New York
• Moodle Moot 2013, Dublin
• EFQUEL Innovation Forum 2013,
Barcelona
• ISO arbetsmöte, TC 176 WG5 (Quality
Management & Quality AssuranceRequirements for Education Organizations), Porto.
• Hvordan lykkes med Utvilkingsprosjekter?, Fleksibel utdanning Norge, Oslo
• Temadag om e-böcker på Det konglige
bibliotek, Köpenhamn
• Bibliotekspedagogikk og digitale
læringsresurser på Høgskulen i Sogn og
Fjordane i Norge
• EDC utbildning, Bryssel
• LATINA Post-IT, workshop och
seminarier, Vilnius
Till detta kommer vårt samarbete med
University of Colorado, Denver som
beskrivs på sidan 21-22.

Nationella styrelser, styr-,
expert- och arbetsgrupper

• KB:s insynsråd
• Nationella referensgruppen för KB:s
inflytandestruktur
• KB:s expertgrupp för informationsförsörjning och resursdelning (t.o.m.
2013-06-30)
• Styrgruppen för LIBRIS nationella
infrastruktur (fr.o.m. 2013-01-07)
• LIBRIS användargrupp katalogisering
• Arbetsgruppen för gemensamma poster
i DiVA
• DiVA-konsortiets kvalitetsgrupp
• SUHF:s Forum för bibliotekschefers
arbetsgrupp för bibliometri
• BIBSAM konsortiets styrgrupp
• LRC-nämnden, Högskolan Kristianstad

Nationella/Internationella
nätverk
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• Nätverk för språk- och studieverkstäder
• Nätverk för ekonomi- och statistikbibliotekarier
• EDC (European Documentation
Centre)
• KIMHUB, nätverk för kommunika-

tion, information och marknadsföring
vid högskole- och universitetsbibliotek
• SUHF Forum för bibliotekschefer
nätverk för blivande bibliotekschefer

Till detta kommer vårt engagemang i ett
antal nätverk kring kvalitet i e-lärande
som beskrivs på sidan 15.

Nationella konferenser och
utbildningar

• Alla pratar UX – konferens om
användarvärde, engagemang och
digitalt arbetsmiljö, Stockholm
• Bibliometrikurs, SUHF, KTH, Stockholm
• Bok & bibliotek, Göteborg
• Chals13 – Looks Like Candy, Göteborg
• Chalmers e-boksseminarium, Göteborg
• Creating Knowledge VII, Lund
• Deweyklassning, KB, Stockholm
• Dewey användarmöte, Stockholm
• DiVA användarmöte, Uppsala resp.
Norrköping
• EDS user day, EBSCO, Stockholm
• Enkelt-effektivt-engagerat! – en nationell konferens om fjärrlån, resursdelning och referensarbete, Stockholm
• E-lärande i högre utbildning, Stockholm
• Ett RÅ:are Sverige – RDA på svenska
bibliotek, KB, Stockholm
• Front2014, Chalmers, Göteborg
• Gemensamma poster i DiVA, Uppsala
• GSLG årsmöte, Borås
• ITHU (Nätverk för IT inom högre
utbildning) höstmöte, Umeå
• KB på nytt uppdrag – samordning och
utveckling inom bibliotekssfären,
Stockholm
• Kunskapsdagarna om bemötande, Växjö
• LIBRIS-katalogisering, KB, Stockholm
• Mötesplats Borås Profession-Forskning,
Borås
• Mötesplats Open Access, Göteborg
• SAGA-möten, Stockholm
• SDN:s workshop om forskningsdata,
Göteborg
• SFIS teknikdag om OER, Norrköping
• SFIS vårkonferens Informationsförsörjning till forskning och innovation –
information som konkurrensmedel,
Malmö
• SIS utbildning för kvalitetskommittémedlemmar, Göteborg
• SUNET-dagar (AdobeConnect)
• Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens, Göteborg
• SwePubs framtida utveckling, Göteborg
• SVERD-konferens (Svenska riksorganisationen för distansutbildning),
Stockholm
• Webbdagarna 2013, Växjö
• Vi köper allt? – värv och förvärv i bibliotekens vardag, Umeå universitet, Umeå
• Workshop om praxis för registrering
i lokala publikationsdatabaser, KTHB,
Stockholm
• Ämneskatalogisering och auktoritetsarbete för person- och institutionsnamn, KB, Stockholm

Webinars

• EBSCO Discovery service
• ExLibris Alma
• Kaltura Media Space
• KB LibrisXL
• Metadata och standarder
• Nordic Perspectives on Open Access
and Open Science
• OER och det digitala biblioteket

Utbildningar och konferenser
vid Lnu

• All European Dyslexia conference
• Arbetsrätt
• Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning, 7,5 hp
• Den nya publikationsekonomin, Ulf
Kronman
• English for administration, 7,5 hp
• Ergonomiföreläsning för all personal
• Excel
• Fortsättningskurs i projektledning
• Gula tråden
• Chefs- och ledarskapsutveckling
• Hjärt- och lungräddning
• Högre seminarium i genusvetenskap
• Pm3 utbildning
• Polopoly
• Studerandeavdelningens utbildningsdagar kring uppskjutarbeteende och
uppmärksamhetsstörningar
• Survey & Report, Artisan
• Texter i verksamhet och verksamma
texter
• UPE pedagogisk konferens
• Utmärkt undervisning – högre seminarium

30 minuter om X - internutbildning inom UB

• Samordnarnas stöd till studenter med
funktionsnedsättning
• Utredningsenheten
• Aktuellt om E-böcker
• Publicering av uppsatser i DiVA
• Forskningspropositionen och publiceringsfrågor
• Prezi
• Sociala medier vid Lnu
• MyMoodle
• Office 2010
• Omvärldsbevakning
• Cinahl och PubMed
• Utbytet med Sogndal
• Databaser inom pedagogik och socialt
arbete
• OER
• Publiceringsguiden
• Juridisk informationssökning
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Universitetsbiblioteket organisation

Universitetsbibliotekets
Organisation
Universitetsbibliotekets verksamhet är organiserad i
tre sektioner: Infrastruktur, Informationsförsörjning
och Lärandestöd. Ledningsgruppen för UB består av

överbibliotekarie, sektionschefer, platssamordnare och
stab. Inom sektionerna finns ett antal team.
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Platssamordnare

Överbibliotekarie

Stab

Infrastruktur

Informationsförsörjning

Lärandestöd

E-resurser

Pedagogisk utveckling

Fjärrlån

Service och vägledning

Katalog

Webb och kommunikation

Sektionschef

Sektionschef

Sektionschef

Media
Publiceringsstöd

29

Personalförteckning

Personalförteckning,
biblioteksstyrelse
Personalförteckning

Catta Torhell, överbibliotekarie
Ingrid Bergman

Infrastruktur

Jonas Barck, sektionschef
Ingrid Kjellqvist t o m 130430
Alastair Creelman
Peter Diedrichs
Jonas Enberg
Andreas Westin
Erik Åberg

Informationsförsörjning

Helena Carlsson Juhlin,
sektionschef
Solbritt Andersson
Carina Cederblad
Gunnel Dahlberg
Ingemar Gunnarsson
Petra Gustafsson
Anna Hallberg
Josefin Högstedt
Per Johansson
Tommy Johansson
Ann Liljeström
Lisa Larsson
Helen Lilja t o m 131130
Maria Lukoczky
Ulla Nilvén
Maj Norberg
Karin Petersson Stenberg
Anna Plathner
Jan Rehnman
Vivika Sjöstedt
Berit Svensson
Viveka Svensson
Kristian Veijola
Per Åberg
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Lärandestöd

Lotta Gustafsson, sektionschef
Göran Almar
Tove Andersson, vik
Ann-Helen Erliksson
Henrik Evertsson
Eva Forssell
Marie Fredriksson, platssamordnare
Ida Henriksson, platssamordnare
Richard Jansson
Gisela Kjellberg
Ann-Louise Larsson
Berit Linden
Christina Lindsten
Helen Ljungryd
Tove Lorentzon, föräldraledig
Helena Magnusson
Louise Magnusson
Ulla-Britt Oscarsson
Mattias Rieloff
Markus Svensson
Elisabeth Ströberg
Evelina Svedlund, vik
Anna Wolke

Pensionsavgångar

Allan Bergforsen 130630
Barbro Karlsson 130731
Lena Ekström 130930

Studentassistenter

Emelie Karlsson Johansson
Evelina Svedlund
Ida Ahlström
Carolina Karlsson
Tove Andersson
Angelica Larsson
Johannes Bergström
Kristian Söderlund Lindqvist
Carolina Edvinsson
Lucas Lundbäck

Linnea Friberg
Max Lösche
Emy Gustafsson
Tania Lösche
Sanna Hellgren
Beatrice Månsson
Björn Jarl
Veronika Nilsson
Caroline Johansson
Camilla Schultz
Sanna Johansson
Isabell Stridh

Övriga

Gunilla Härnsten
Lars Holmstrand

Biblioteksstyrelsen

Bo Bergbäck, ordförande
Ida Ahlström, fr o m sept
Peter Arvidsson, fr o m sept
David Brunt, t o m feb
Anders Fröjmark , t o m feb
Tommy Johansson, t o m feb
Christopher von Kock, t o m feb
Kalle Kronberg, fr o m sept
Pieter Kuiper, t o m feb
Mats Larsson, t o m feb
Anita Mirjamsdotter, fr o m sept
Ian Nicholls, fr o m sept
Mats Sjölin, fr o m sept
Susanna Svensson t o m feb
Catta Torhell
Ninni Wahlström, fr o m nov
Wilhelm Widmark, fr o m sept
Susanne Wikman, t o m feb
Åsa Wågman, t o m feb

Adjungerad

Marie Fredriksson, sekreterare
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