Digiref.se – öppna lärresurser
Digiref.se gick i skarp drift mars 2008.
Webbplatsen kom till framförallt utifrån ett
regionalt basarbete och en projektsamverkan i
Gävleborg (Högskolan i Gävle, Bibliotek
Gävleborg, Hudiksvalls Kommun/CUL och
Länsmuseet Gävleborg).
Det sista ½-året under 2009 så var det omkring
55 – 75 unika besökare varje dag. Vi hade en
toppmånad i oktober 2009 med över 1174
unika besökare.
De sökta objekten hittas framförallt via
sökmotorer såsom Google. Webbplatsen
Digiref.se är bra sökoptimerad. Redaktionen publicerar och får alltid många förslag – som bollas
och granskas av bl a bibliotekarier innan de publiceras. Digiref.se har cirka 40 medlemmar. Få är
aktiva och publicerar något själv i systemet. Innehållet är nu strax över 400 objekt (webbplatser,
lärverktyg, nedladdbara filer, kurspaket i zip-fil eller hela kursmoduler). Digiref har fyra
kategorier; Digitala museisamlingar, Bibliotekens sökguider, Projekt- och specialarbeten och
Lärobjekt lärare. Ämnesuppdelning enligt SAB-systemet. Metadata för upphovsmän, språk,
utbildningsnivå och upphovsrätts/användarlicens enligt systemet Creative Commons.
Användarstatistik:
År

Unika
besök

Antal
besök

Antal nedladdningar
av filer/URLs***

2008*
2009**
Totalt

4613
11442
16055

7775
14427
22202

6992

*jan och februari ej medräknat, totalt 10 mån
** dec ej medräknat, totalt 11 mån
***top 50 totalt under perioden, nedladdning filer/fil-paket, besökt URLs

Något som är unikt är bl a de över 60 tal case/fallbeskrivningar med lärarhandledningar i från
Gävle Caseforum/HiG. Nedladdningarna av speciellt case (sådant material är svårt få tag i gratis)
och av visst engelsk kursmaterial är högre än de andra kategorierna. Varje termin sänder
redaktionen ut 2-3 nyhetsutskick till alla medlemmar där vi informerar om status, förbättringar,
ansökningar om stöd, intressanta nya objekt, överenskommelser etc. Unikt är att det finns en
överenskommelse med Forskning.com (papperstidskrift) där en artikel i varje nr var digital bara i
Digiref.se. Nu i ”pipeline” skall 30 exemplar av tidskriften FolkhälsoForum som digitaliserats i
pdf-format för att läggas ut med beskrivningar och metadata.
Systemet är byggt i Joomla!, är ett Open Source CMS byggt av företaget Kodamera, Göteborg.
Övrig funktion är att metadata är syntetisk uppläsningsbart direkt i systemet på svenska (tillgänglighetsaspekt), via uppläsningsystemet Readspeaker med stöd från företaget Voicecorp i
Sverige. Funktionen "Tyck till"-flik till höger om hemsidan har gjorts via företaget/produkten
Kundo. Kostnaden för producera e-tjänsten Digiref.se var under 100.000 kr, redaktionen sköts
mestadels av Högskolan i Gävle (HiG) och driften sköttes under 2008/2009 gratis av Hudiksvall
kommun & Fiberstaden. Webbserver är nu i årsskiftet 2009/2010 flyttad till HiG.
/Mats Brenner, 2010-02-04 – redaktionen Digiref.se

