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Bakgrunn 

• Påstand: Lav bruk/utnyttelse av UBs 
elektroniske ressurser ved UiO 

• Ny avtale med Kopinor 
– I forhandlinger nå. Ragnhild Hennum fra UiO. 
– Skal inkluderer også elektroniske dokumenter 

• Kopinor utvikler også et digitalt 
kompendiesystem 
– UH-sektor svært skeptisk… 
– Blir en monopolist på distribusjon av digitale 

kompendier 





”Fra papir til digitalt pensum” 

http://tinyurl.com/pensum-prosjekt 



 
 
Kartlegge status og behov 
 
-20 emner/kurs ved hver institusjon 
-Totalt ca 1500 pensumposter 
 



Avgrensninger – Ikke se på tekniske løsninger 
 -neste fase 



Kartleggingsmal 

• Kurskode 
• Metadata fra pensumliste 
• Type kilde 
• Språk 
• Finnes i BIBSYS?  
• Leverandør / forlag  
• Gratis / Åpen ressurs? 
• I abonnement / Lisensiert 

elektronisk via biblioteket? 
  

• Ikke tilgang, men finnes 
elektronisk  

• Finnes i trykt kompendie? 
• Hvis online - lenkes det fra 

pensumlisten til fulltekst? 
• Hvis fulltekst kan den lastes 

ned av sluttbruker?  
• Hvis fulltekst kan den lastes 

ned til bruk i Course Ware / 
elektronisk kompedie? 



Hovedfunn 



Pensum er relativt likt fordelt mellom bøker, 
bokkapitler og tidsskriftartikler 



42% av pensum er elektronisk 
tilgjengelig.  
 



55% av pensum finnes elektronisk mens 
86,6% av pensum finnes i trykt form. 
 



91,6% av tidsskriftartiklene i pensum er 
elektronisk tilgjengelig.  Ytterligere 3,9% 
finnes elektronisk. 
 



Bibliotekene har kun tilgang til 41,6% av 
bøker og bokkapitler på pensum som 
finnes elektronisk 
 



Kompendier 



27% av pensumpostene er i kompendier. 
45% og 52% av disse er henholdsvis 
tidsskriftartikler og bokkapitler. 
 



53% av kompendiepostene er elektronisk 
tilgjengelig. Ytterligere 7,4% finnes 
elektronisk. 
 



Språk 

Pensum er relativt likt fordelt mellom 
norsk og engelsk litteratur 



78,8% av tidsskriftartiklene er 
engelskspråkelige. 



BI og UiO har overvekt av engelsk pensum 
(84,4%, 61,3%), mens HSH og HiHm har en 
overvekt av Norsk pensum (72,9%, 67,4%). 
UiA har tilnærmet lik fordeling av norsk og 
engelsk. 



• Bibliotekene storleverandør av digitalt 
pensum – ca 42% av alt pensum digitalt 
– Men dette gjenspeiles ikke på pensumlistene 

• Bibliotekene sørger for elektronisk tilgang til 
”alle” tidsskriftartiklene 

• 53% av kompendiepostene er elektronisk 
tilgjengelig 
– 36,5% ved UiO 
– Vi betaler dobbelt for dette! 

Konklusjon: 



Hvordan kan vi 
-heve kvaliteten på pensumlistene? 
-bedre utnyttelsen av tilgjengelige ressurser? 

På bakgrunn av resultatene: 
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