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Kunnskapsformidling  

Kort fra Margrethe Haslund sin presentasjon 

- Viser 4-roms modellen, og der læringsrommet er et av rommene. (se 
https://modelprogrammer.slks.dk/udfordringer/rum-og-zoner/fire-rumsmodellen-af-henrik-

jochumsen/ for en presentasjon av modellen). Er kobling av behov og mål knytta til 
bibliotek. FORSLAG FRA GRUPPA: Denne modellen kan gjennomgås på et 
tirsdagsmøte da den er god for å vise kompleksiteten i folkebibliotekets 
tjenester.  

- Å være en kunnskapsaktør er en viktig rolle for et folkebibliotek. 
Dette er en oppgave som alle må gjøre ihht loven. Det er kun bibliotekene 
som ta en kunnskapsaktørrolle, mens det med møteplass er mange 
aktører som kan gjøre.  

- I Troms og Finnmark er vi veldig frampå med tanke på 
kunnskapsaktørrollen.  

- Studiebiblioteket er noe som alle bibliotekene i Nord-Troms gjør, og 
har samarbeida om det siden 2005. Handler om voksenpedagogisk 
tilrettelegging, kompetent veiledning og tilstedeværelse for studenter.  

- Etter pandemien har det blitt veldig mange masterstudenter i 
Nordreisa, hele 20 stk! Dette gir en del nye utfordringer.  

- Bør kunne veilede studenter hvordan de kan fjernlåne bøker selv. 
FORSLAG FRA GRUPPA: Dette må være et tema som tas opp videre enten 
som en del av Kunnskapsaktørprosjektet eller et tirsdagsmøte.  

- Viktig at fjernlånstjenesten i Troms består. Dette er viktig for at 
folkebibliotekene skal kunne være en kunnskapsaktør.  

https://modelprogrammer.slks.dk/udfordringer/rum-og-zoner/fire-rumsmodellen-af-henrik-jochumsen/
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- Når man skal ta beslutning om hvilken rolle et folkebibliotek skal ta 
med tanke på kunnskapsaktør, ta utgangspunkt i de behovene som 
lokalsamfunnet ditt har! 

Diskusjon/innspill i gruppa:  

- Lesing som ferdighet er uansett viktig, også for at man skal kunne 
nyttiggjøre seg kunnskapskilder.  

- Det er blitt mer grenser mellom folkebibliotek og fagbibliotek i de 
siste årene, for eksempel med tanke på stenging av fjernlån. Det gjør det 
utfordrende for folkebibliotek.  

- Studenter søker seg ofte til folkebibliotek, for det er nært og kjent. Vi 
trenger både fagbibliotek på campus og gode folkebibliotek som også kan 
være aktuelle for studenter.  

- Mange studenter trenger også en god del hjelp for søk, og trenger 
hjelp til dette fra folkebibliotek. Men skal vi låne inn til studentene ei 
papirbok når de har tilgang digitalt? 

 


