
Hvorfor og hvordan?  

   Mot digitalt pensum  
 

Hana Christie, DigiT UBO 



Hvorfor? 
Stikkprøve –  analyse av kompendier for International Summer 

School (ISS): 
 

ISSJF 4711 
ISSHF 4060 
ISSSV 4756 

     Resultaten er følgende: 
 

Trykte 
dokumenter 

43 % 
Digitale 

dokumenter 
57 % 

- samtlige trykte dokumenter i kompendier er bokkapitler 
- samtlige tidsskriftartikler finnes digitalt og er i abonnement 
 

57% reproduseres unødvendig og betales 2 ganger  

Biblioteket har ikke ansvar for pensumlister, men… 



UBOs trykte og elektroniske samlinger 

2011 i tall Antall  
titler 

Mediekjøp 
i Nok 

E-bøker 498 025  

56 704 000 
83% 

E-tidsskrifter abonnement 20 480 

*E-tidsskrifter gratis (29 000) ca. 10 000  

Databaser abonnement 421 

Trykte tidsskrifter abonnement 5 185 11 730 000 
17% Trykte bøker i BIBSYS 3 537 888 

* Av disse ca 10 000 brukes og eksporteres til BIBSYS 

83 % 

17 % 

Hvorfor? 



Bruk av E-ressurser og dekning 

E-ressursene 
bruk 

• Vi har diverse statistikk om bruk av E-ressurser, men de er ikke lett å tolke… 
• I 2011 ble det lastet ned 3 842 582 artikler i fulltekst ved UiO 

Spørsmål 

• Har vi det som utgjør kjernelitteratur i de enkelte fag der dokumentene finnes 
elektronisk?  

Spørsmål 

• Hvorfor er det så mange E-dokumenter som trykkes i kompendier selv om 
biblioteket har abonnement? 

Spørsmål 

• Hvordan kan biblioteket få bedre feedback fra brukere og institutter og følgelig 
bedre dekning av E-ressurser på  pensumlistene? 

Vi ønsker  bedre  styring  av innkjøp…  
                    …pensumlister er en viktig informasjonskilde 

Hvorfor? 



Erfaringer fra prosjektet 

Vanskelig å orientere 
seg om pensumlistene 

ved UiO – ikke en 
samlet oversikt, mye 

klikking for å finne frem 

Mange utgaver og 
mange årganger … 
hvem har ansvaret? 

Diverse formater: 
Vortex, Word, Pdf, 

Excel … 

En del ulovlig lagring av 
fulltekstdokumenter på 
maskiner ved UiO (og i 

Fronter?) 

Varierende kvalitet på 
pensumlistene - ikke 

enhetlig registrering av 
referanser 

Skrivefeil i bibliografiske 
opplysninger  

Manglende lenking til 
fulltekst, der hvor 

lenkene finnes går de 
ofte ikke til artikkelnivå 

… men situasjonen er ikke 
annen ved andre 

universiteter i Norge og 
utlandet  

Bakgrunn 



 
 
 
 
 
     … men det er ikke enkelt 

• endring i karakteristikk av 
dokumenter - samme som i 
musikkindustri, man vil bare ha én 
sang… ett kapittel, én 
tidsskriftartikkel         behov for 
unike identifikatorer 

• for mange aktører - leverandører, 
forlag, indekseringstjenester etc., 
mange typer 
abonnementer/pakker 

• E-dokumenter ofte ”flytter på seg”, 
pakkene skifter innhold og fulltekst 
skifter lenker 

 
 
Effektiv utforming av lister 
for digitalt pensum krever… 

• info om ansvarsfordeling, adresse 
for feedback 

• kunnskap om hvor man skal søke 
etter forskjellige dokumenttyper for 
å plukke opp referanser for 
pensumlister 

• kunnskap om lenking til ”riktig 
kopi” av dokumenter i 
pensumlistene         gyldige lenker 
til fulltekst 

• feilfri registrering av referanser på 
pensumlistene  

E-dokumenter er komplekse og lunefulle … 
Bakgrunn 



Lenking til fulltekst og SFX lenketjeneste 

SFX er et system som ligger i bunnen av våre tjenester for levering av 
fulltekst 

 
• SFX basen inneholder konfigurasjoner/lenkingsregler, parsere og 

bestandsinformasjon for alt vi abonnerer på av E-bøker og E-tisskrifter 
• Systemet genererer OpenURL (Z39.88-2004) med riktig syntaks for lenking 

til fulltekst hos innholdsleverandører og sørger for lenking til riktig kopi av 
dokumentet (i 2010 SFX aktivert 969 768 ganger) 

• SFX oppdateres ukentlig – nytt innhold, nye konfigurasjoner, nye parsere  

VIKTIG: 

 
• Man bør ikke hardkode lenker der hvor det kan unngås – dvs. for E-bøker 

og tidsskriftartikler, men lenke via SFX 
• Lenkene til dokumentet bør gå via SFX-menyen – studentene bør ikke 

være nødt til å søke på nytt!  
 

Bakgrunn 



Eksempler på lenking til fulltekst 
 

Referanse på pensumlisten: 
Adcock, Robert & Collier, David (2001): “Measurement Validity: 
A Shared Standard for Qualitative and Quantitative 
Research”,American Political Science Review 95: 529-546. 18 
s.  Lenke 

Via  BIBSYS 

 Via Primo og SFX 

http://x-port-sfx.uio.no/sfx_ubo?sid=BIBSYS&date=9999&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=954925378932
http://x-port-sfx.uio.no/sfx_ubo?sid=BIBSYS&date=9999&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=954925378932
http://tinyurl.com/cukk9jx
http://tinyurl.com/cukk9jx
http://tinyurl.com/cukk9jx
http://tinyurl.com/cukk9jx


 
Riktig lenking til artikkelnivå: 
 
Adcock, Robert & Collier, David (2001): “Measurement Validity: A Shared 
Standard for Qualitative and Quantitative Research”,American Political 
Science Review 95: 529-546. 18 
 
Syntaks OpenURL : 
 
http://x-port-sfx.uio.no/sfx_ubo?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-
8&ctx_tim=2012-06-03T07%3A26%3A52IST&url_ver=Z39.88-
2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-
Article-
cambridgesgm&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:&rft.genre=article&rft.atitle=Measurement%20V
alidity:%20A%20Shared%20Standard%20for%20Qualitative%20and%20Quantitative%20Researc
h&rft.jtitle=American%20Political%20Science%20Review&rft.btitle=&rft.aulast=Adcock&rft.auini
t=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Adcock%2C%20Robert&rft.aucorp=&rft.date=2
00109&rft.volume=95&rft.issue=3&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=529&rft.epage=546
&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=0003-0554&rft.eissn=1537-
5943&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/10.1017/S0003055401003100&rft.object_id=
&rft.eisbn=&rft_dat=%3Ccambridgesgm%3ES0003055401003100%3C/cambridgesgm%3E&rft_id
=info:oai/ 
 

Bakgrunn 



Hvordan?  
  Talis Aspire 

Talis Aspire , Birmigham UK, i 40 år har utviklet systemer for biblioteksektor. 
Siste år også fokus på webbaserte bibliotektjenester, ”cloud” teknologi og 
semantisk web 

 
• De siste 2-3 år har satset på systemutvikling for administrasjon og 

publisering av pensumlister 
• Ca 40 universiteter i UK bruker/har begynt å bruke systemet 
• Systemet er ”hosted” og tilbys som SAS 

 
 Systemet baserer seg på åpne standarder og ivaretar bibliotekfaglige regler 

for datamanipulering og datastruktur 

 
• Utvikling av systemet skjer i samarbeid med systemets brukere og ut fra 

institusjonenes behov og krav 
• I tillegg kan man frivillig delta i samarbeid og dele pensumlister med andre 

deltagende institusjoner  - ”Talis Aspire Community” 
 

http://www.talisaspire.com/
http://www.talisaspire.com/
http://www.talisaspire.com/
http://community.talisaspire.com/
http://community.talisaspire.com/


 
 

 
• Keele University 
• Starting Out: An Introduction to American Literature 
 
• UBOs test av TalisAspire 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Eksempler pensumlister 
 

 
Hvordan? 
                           

Bookmarklet 
installasjon  

http://community.talisaspire.com/search?type=list&institution=0121
http://community.talisaspire.com/search?type=list&institution=0121
http://community.talisaspire.com/search?type=list&institution=0121
http://community.talisaspire.com/search?type=list&institution=0121
http://community.talisaspire.com/courses/aHR0cDovL2xpc3RzLmxpYi5rZWVsZS5hYy51ay9saXN0cy81MUM2OTY5My1FN0QyLTgyN0QtRTREQi1BRUZEMEREMjU5Mjg=
http://community.talisaspire.com/courses/aHR0cDovL2xpc3RzLmxpYi5rZWVsZS5hYy51ay9saXN0cy81MUM2OTY5My1FN0QyLTgyN0QtRTREQi1BRUZEMEREMjU5Mjg=
http://trial.talisaspire.com/index.html
http://trial.talisaspire.com/search.html?q=test+iss
http://community.talisaspire.com/


Finne referanser og lenker, samle bokmerker 

Eksempler: 
Hellevik, Ottar (2002): Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. Oslo: Universitets-forlaget.  
Alt unntatt s. 157-169, 308-341, 411-416 
 
Adcock, Robert & Collier, David (2001): “Measurement Validity: A Shared Standard for Qualitative and 
Quantitative  Research”,American Political Science Review 95: 529-546. 18 s Lenke 

Test UBO 

http://x-port-sfx.uio.no/sfx_ubo?sid=BIBSYS&date=9999&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=954925378932


Bookmarklet i nettleseren sørger for overføring av data  
Test UBO 



Informasjon kopieres i strukturert format til bokmerker 

Test UBO 



Bokmerker i TalisAspire 

Test UBO 



Finne og bokmerke tidsskriftartikkel 

Lenke til SFX – sjekk av 
riktig kopi/abonnement 

Test UBO 

Adcock, Robert & Collier, David (2001): “Measurement Validity: A Shared Standard for Qualitative and Quantitative  
Research”,American Political Science Review 95: 529-546. 18 s Lenke 

http://tinyurl.com/cc9knt5


Bokmerke fra SFX-menyen 

bibliografisk info 
hentet fra Primo 

Overføring av bibl. info til bokmerker i TalisAspire 

Test UBO 



Bokmerker i TalisAspire 
Test UBO 



Konklusjon  
    
Vi kommer ikke videre med ”digitalt pensum” uten et nytt 

pensumverktøy ved UiO:   
• portal som gir fullstendig oversikt over samtlige pensumlister ved 

UiO og innhold på listene med mulighet for navigering 
• støtter analyse av innholdet på pensumlistene og genererer 

statistiske rapporter og oversikter etter behov  
• støtter og effektiviserer arbeidsflyten for publisering og generering 

av pensumlister   
• støtter kommunikasjon mellom fagmiljøene og biblioteket 
• har funksjoner for utstrakt høsting/kopiering av bibliografiske data 

og lenkeelementer fra autoriserte kilder  
• gir bedre tjenester til studenter 

 
Vi mener at Talis Aspire kan være løsningen! 

 
 

 



Mer om Talis Aspire 

• Referanser til pensumlister hentes (lastes ned) automatisk fra autoriserte kilder – manuel registrering 
minimaliseres og skrivefeil elimineres… 

• Kopiering/høsting av metadata fra kilder skjer  enten vha. installert Aspire-bookmarklet i browseren eller via 
SFX-meny og lagres i Talis Aspire bokmerker for hver listeforfatter 

• Forfatterens bokmerker er en del av Aspire-tjenesten og brukes som ”master-kilde” for listeinnhold 
• Nye pensumlister opprettes via Aspire administrativ modul. Forfatteren på enkelt måte overføre aktuelle 

ressurser fra sine bokmerker over til pensumlisten.  
• Pensumlister kan struktureres i seksjoner helt fritt, de kan ha hierarki og det er mulig å legge kommentarer 

for studentene på alle nivåer i pensumlistene. 
• Pensumlistene kan organiseres  og kobles i noder, for eksempel under fakultet, fag, studieprogram etc.  

Institusjonen kan slik bygge opp sin strukturerte ”pensumlisteportal”  
• Når ”forfatteren” er ferdig med pensumlisten,  publiseres den og i det øyeblikket er den tilgjengelig for 

studenter/omverdenen. 
• En publisert liste kan fortsatt løpende redigeres av ”forfatteren” og det er enkelt for studentene å se alle siste 

endringene som er gjort. 
• En liste kan administreres av flere, forfatteren kan samarbeide med flere personer og gi dem rettigheter til å 

administrere listen. 
• I Aspire ”back-office” er det mulighet for kommunikasjon mellom forfatter og bibliotek om ressurser på 

pensumlisten. Forfatteren kan oppgi informasjon om antall studenter som tar kurset og sine kommentarer 
slik at biblioteket kan sjekke/vurdere om det er behov for å tegne abonnement eller anskaffe flere 
eksemplarer etc. 

• Forfattere kan åpne sine pensumlister til alle andre forfattere og dele metadata på tvers av institusjonen og 
med andre institusjoner som bruker Aspire. 

• Listene kan kopieres, arkiveres, deaktiveres etc. 
• Pensumlistene kan nedlastet til referanseverktøy 
• Statistikk – diverse typer statistiske rapporter og oversikter kan genereres on the fly  
 



Tekniske spørsmål 

• Mulig å bruke Feide til innlogging - autentisering/autorisering – brukere kan få forskjellige 
roller – forfatter, bibliotek, student. 

• Mulig å integrere SFX lenketjener til lenking til fulltekst for elektroniske dokumenter. 
• Mulig å lenke til bibliotekkatalog og direkte integrere utlånsstatus under hver post på listen. 
• Mulig å laste ned pensumlister i sin helhet eller enkelte referanser til de vanlige 

referanseverktøy, gjenbruk av metadata til andre formål. 
• Mulig å integrere Aspire-pensumlistene i Fronter, andre universiteter har gjort det… 
• Mulig å integrere Aspire-pensumlister i Studieinformasjon, andre universiteter har gjort det… 
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