
 

 

 

 

 

 

 

11 Nyt fra Forskerservice 

 

NYT: 

E-bøger til alle 

Apps til undervisningen 

Forskningsmetodisk 

workshop 

 

 
   
 

E-bøger til fri afbenyttelse 
UCL Biblioteket har abonnement på EBSCO 

eBook Academic Collection. Databasen inde-

holder e-bøger indenfor et bredt tværfagligt 

område som uddannelse, medicin, økono-

mi, litteratur, politik, arkitektur, samfundsvi-

denskab og teknologi. Det er primært faglitte-

ratur og primært på engelsk. Bøgerne kan 

findes via E-ressourcer/eBook Academic Col-

lection. Søg herfra eller klik på eBooks øverst 

for f.eks. at browse i kategorier. 

E-bøgerne kan læses direkte på computer, eller 

lånes til offline brug (7 dage ad gangen). For 

hjælp til søgning i databasen, se her. EBSCO 

har ligeledes en app til brug på mobile enheder 

(søg efter EBSCO i appstore eller google play). 

For hjælp, se mere her. Når man søger i 

bib.ucl.dk vil de E-bøger vi har adgang til ligele-

des komme frem. Prøv f.eks. at søge på: class-

room management education og klik på Læs 

online, så kommer man direkte til EBSCO. 

Der er mange features som f.eks. at søge i hele 

bogen eller tilføje noter, som gemmes i MyE-

BSCOHost.  

EBSCO anbefaler i øvrigt at bruge Firefox eller 

Chrome som browser. 

 

Sensei learning 
En digital matematiklærer der identificerer det 

enkelte barns specifikke vanskeligheder og 

årsagen til, at facit bliver forkert, for derefter at 

hjælpe barnet videre. Det lover denne nye app! 

 

App’en er udviklet til færdighedsregning for 

skolebørn i 2.-6. klasse. To af ingeniørerne fra 

Red Raccoon fortæller, at app'en er forsynet 

med computerintelligens, der kan hjælpe det 

enkelte barn videre, når det har fejl i matema-

tikken. App'en genererer løbende vejledninger 

og tilbyder nye øvelser til barnet. 

Fås kun til iPad og koster kr 16,- 

Kilde: Version2 4. marts 2016. 

 

Andre apps 
EMU Danmarks læringsportal har en liste med 

apps til undervisningen: 

http://www.emu.dk/modul/apps-til-brug-i-

undervisningen 

CFU i UCC og UCSJ har ligeledes en hjemme-

side, hvor de vurdere apps til iPad til pædago-

gisk praksis: 

http://www.ipadiskolen.dk/ 

Suppler med artiklen: 

Fra app’ernes planet til klasserummet. Apps i 

fagundervisningen af Marie Falkesgaard Slot, 

Jeppe Bundsgaard, Stig Toke Gissel, Thomas 

Illum Hansen og Rasmus Fink Lorentzen. 

To peer or not to peer… 
PhD studerende oplever det, forskere oplever 

det. ”Måske er det den vigtigste lære som 

ph.d.-studerende: at peer review er et nødven-

digt onde, men hvis domme man ikke skal 

lade ødelægge ens nattesøvn.” Læs om en 

ErhvervsPhD-studerendes erfaringer på egen 

krop og artikler: 

http://videnskab.dk/kultur-samfund/forsker-

peer-review-er-rent-lotteri 

M a r t s  

2 0 1 6  

At PhD-akademiet er for alle? Og 

at der afholdes forskningsmeto-

disk workshop d. 17. marts 2016?  

Kom og hør 

Pernille Ravn Jakobsen, lektor & 

ph.d. studerende (Videncenter for 

Sundhedsfremme, UCS): Participa-

tory Design i sundhedsvidenskabe-

lig forskning – når innovation og 

forskning forsøger at gå hånd i 

hånd. 

Maja Müller, adjunkt & ph.d.-

studerende (Socialrådgiveruddan-

nelsen, UCL): Innovation via bruger-

inddragelse i socialt arbejde - uden 

brugere! Metodiske udfordringer i 

en foranderlig kommunal virke-

lighed 

Dorthe Carlsen, lektor & ph.d.-

studerende (Videncenter for Almen 

Pædagogik og Formidling, UCS): 

Kan man forstå, hvad lærere for-

står? Udfordringer i arbejdet med 

datadreven analyse af kvalitative 

interviews 

Søren Smedegaard, lektor & ph.d.-

studerende (Læreruddannelsen, 

UCL): Metoder og strategier til 

udvikling og afprøvning af en fler-

strenget skolebaseret fysisk aktivi-

tetsindsat (målrettet trivsel i folke-

skolens 4.-6. klassetrin. 

Tilmelding og yderligere her: 

http://mit.ucl.dk/ph-d-akademiet-

forskningsmetodisk-workshop/ 

 

ANNE-MARIE FIALA CARLSEN 

 

Vidste du… 

 

EBSCO eBook Academic Collection 

https://www.youtube.com/watch?v=8aNVLkFcdtA&feature=player_detailpage
http://support.ebsco.com/training/flash_videos/ebooks_app_overview/ebooks_app_overview.html
http://www.version2.dk/artikel/ny-dansk-matematikapp-spraenger-loftet-med-6000-downloads-paa-en-dag-639575
http://www.emu.dk/modul/apps-til-brug-i-undervisningen
http://www.emu.dk/modul/apps-til-brug-i-undervisningen
http://www.ipadiskolen.dk/
http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2012/07/Fra-app’ernes-planet-til-klasserummet.pdf
http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2012/07/Fra-app’ernes-planet-til-klasserummet.pdf
http://videnskab.dk/kultur-samfund/forsker-peer-review-er-rent-lotteri
http://videnskab.dk/kultur-samfund/forsker-peer-review-er-rent-lotteri
http://mit.ucl.dk/ph-d-akademiet-forskningsmetodisk-workshop/
http://mit.ucl.dk/ph-d-akademiet-forskningsmetodisk-workshop/
http://web.b.ebscohost.com.ez-vas.statsbiblioteket.dk:2048/ehost/search/advanced?sid=c7d04e0f-960f-4625-a9e9-5fac7ffb35cf%40sessionmgr198&vid=0&hid=101

