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Indledning
Via www.fak.dk/Biblioteket på internettet kan du finde adgangen til skriveværktøjet SCRIBO.
SCRIBO er udviklet af forlaget Samfundslitteratur, og baserer sig på opgavens pentagon som præsenteres i
bogen Den gode opgave. SCRIBO kan dog fungere uden brug af bogen Den gode opgave, selvom bogen dog
giver en mere udførlig gennemgang og introduktion til pentagonens hjørner.
SCRIBO er som udgangspunkt ret logisk og enkel at bruge, og er et godt værktøj til at holde styr på
opgavens formelle indhold og overordnet struktur.
SCRIBO er inddelt i felter som hver relaterer sig til opgavens pentagon. Som bruger bestemmer du selv
hvilke af felterne du vil udfylde – enkelte felter eller dem alle sammen.
Denne vejledning har til hensigt at vise de SCRIBOs funktioner, og få dig i gang med at bruge værktøjer, som
forhåbentligt kan blive en god hjælp i dit projektarbejde.
Husk altid at tilgå SCRIBO via bibliotekets hjemmeside.
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Log ind på SCRIBO
Du finder adgangen til SCRIBO på bibliotekets hjemmeside, i boksen ’For studerende’.

Når du klikker dig videre ind til SCRIBO, skal du klikke på WAYF-symbolet i venstre side af skærmen.

Find nu Forsvarsakademiets Bibliotek.
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SCRIBO hovedside – din oversigt
Når du er logget ind i SCRIBO præsenteres du for din hovedside. Hovedsiden viser ’Mine projekter’ og
’Collaborating Projects’.
NB: Hvis du får beskeden ”Du har ikke adgang til at tilgå siden” så klik på ’Nyt projekt’ eller ’Mine projekter’
i venstre side.
’Mine projekter’ er de projekter du arbejder på.
’Collaborating Projects’ er de projekter du er involveret i på en eller anden måde. Det kan eksempelvis være
projekter du har til gennemlæsning, kommentering eller på anden vis skal forholde dig til.
Projekterne bliver på din profil indtil du aktivt sletter dem.

Ud for hvert af dine projekter kan du ’Handlinger’ redigere (blyant ikonet), downloade til word (download
ikonet), dele dit projekt (delings ikonet) eller slette (det røde kryds).

Du har de samme muligheder i ’Collaborating Projects’.
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I sidens venstre side har du en række knapper.
Du påbegynder et nyt projekt ved at klikke på ’Nyt projekt’.
Du får en oversigt over dine projekter (din hovedside) ved at klikke på ’Mine projekter’.
Du kan få ideer til og eksempler på udfyldte SCRIBO fra andre uddannelser ved at klikke
på ’Eksempler’.
Du kan få uddybende forklaring på en række metodebegreber ved at klikke på ’Ordbog’.
Du kan finde forskellige oplysninger om SCRIBO ved at klikke på ’Information’.

Opret nyt projekt
Skal du starte et nyt projekt, klikker du på ’Nyt projekt’.

Du får nu en tom SCRIBO eller en struktur der svarer til opgavens pentagon, som bliver udførligt beskrevet i
bogen Den gode opgave.
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’Titel’-feltet er obligatorisk og når det er udfyldt, klik på ’Opret projekt’.
Dit projekt er nu oprettet og du kan begynde at udfylde pentagonens hjørner.

Du vælger selv hvilke hjørner du vil udfylde.
Hvert hjørne er inddelt i et antal afsnit. ’Problemformulering’ har 7 afsnit, som hver indeholder et
hjælpespørgsmål du kan besvare ved at udfylde tekstboksen.
Du kan få yderligere hjælp til hvert hjørne ved at klikke på ’Forklaring/Tip’ under tekstboksen.
Når du er færdig med at arbejde med din SCRIBO klikker du dig bare videre ved hjælp af knapperne til
venstre, eller lukker siden ned. SCRIBO gemmer dine oplysninger.
Når du senere skal arbejde videre med din SCRIBO, så gentager du processen, som beskrevet på side 3.
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