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65 millioner videnskabelige artikler 

Har du ikke adgang til en bestemt artikel, kan 

du prøve at finde den via bibliotek.dk. Statsbib-

lioteket giver mulighed for at tilgå 65 millioner 

videnskabelige artikler. Vælg ”Statsbibliotekets 

videnskabelige artikler” på forsiden af Biblio-

tek.dk og søg efter din artikel. Klik på titlen og 

vælg ”Bestil papir kopi”. Udfyld formularen og 

når artiklen kommer, modtager du en mail 

med afhentningsinformation. 

Bruger af Statsbiblioteket 

Bestilling af tidsskriftskopier direkte fra Stats-

biblioteket kan være et udmærket supplement 

til bestilling gennem bibliotek.dk/UCL Bibliote-

ket. Alle kan oprette sig som privat bruger ved 

hjælp af NemID. Gå på http://library.au.dk/ 

Klik på Bliv bruger (to gange) og vælg NemID. 

Følg proceduren. Når du er bruger af Statsbibli-

oteket, kan du f.eks. søge et tidsskrift frem og 

bestille artikler heri, såfremt der i posten står: 

”Kopibestilling mulig”. Klik på ”Bestil artikel-

kopi” og udfyld formularen. Når bestillingen er 

klar, modtager du en mail fra Statsbiblioteket. 

Teksten er formodentlig: Din artikel er nu klar 

til print via MyPrint på et af AU Librarys betje-

ningssteder. Log ind på Statsbibliotekets 

hjemmeside, gå til Lån, vælg Andre bestillinger 

og download pdf’en. Vær opmærksom på at 

pdf’en IKKE må sendes videre til andre – KUN 

printes og evt. distribueres fysisk! 

Bliv bedre til Officepakken 

Som ansat (eller studerende) i UCL kan du få 

kurser i Officepakken helt gratis. Kontakt mig 

for at få et link til kurserne, klik på linket og 

opret en Microsoft account (du kan bruge din 

ucl–mail) Du modtager en verifikationsmail, 

klik på linket og udfyld profilen. Så er du i 

gang. Der er pt. 49 kurser på dansk og 238 på 

engelsk f.eks. til Power Point (Kursus 10594: 

Begynderfærdigheder i Microsoft PowerPoint 

2010) eller Lync (Kursus 10637: Brug af Micro-

soft Lync 2010 til samarbejde). Når du har 

valgt et kursus, kan du bladre dig frem og 

tilbage til de områder du har brug for at lære 

noget om, eller du kan følge kurset fra ende til 

anden, inklusive de øvelser du kan downloade 

til. Vil du f.eks. lære mere om animationsmu-

ligheder i Power Point, kan du med fordel væl-

ge Course 10282: What's New in Microsoft 

PowerPoint 2010 (det er nok at søge efter 

nummeret når du er logget ind), klikke på 

Syllabus og klikke på boks to med teksten 

Module Overview og springe til Adding Anima-

tions and Transitions. Klik på Launch og se en 

glimrende kort præsentation af, hvordan du 

nemt tilføjer animationer til dit Power Point. 

Det lyder bøvlet her, men det er lettere, når du 

sidder med programmet – skriv hvis du ønsker 

linket tilsendt Spørg endelig ved problemer. 
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Nordic Journal of 

Digital Literacy  

At Nordic Journal of Digital 

Literacy har specielt fokus 

på artikler som tematisk 

omhandler digital kompe-

tence og brug af IKT i 

uddannelsessammen-

hæng? Bidragene kan 

blandt andet rette sig 

mod: IKT praksis og inno-

vation i uddannelse, teore-

tiske, metodiske og prak-

tiske udfordringer vedrø-

rende IKT i uddannelse, 

IKT i fag (didaktisk sam-

menhæng), evaluering og 

udviklingsarbejde, elevar-

bejde og elevenes IKT 

kompetence, lærere, læ-

reruddannelse og klasse-

ledelse samt livslang 

læring. Find tidsskriftet via 

Idunn. 
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