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Studenttjenester i folkebibliotek

Prosjektets hovedmål:

«Senja bibliotek skal styrke 
bibliotektjenestene for studenter 
som bor og studerer i regionen, 
og slik bidra til at flere starter 
opp og fullfører utdanning» 



Bakgrunn for prosjektet

• Senja er den største kommunen i Troms og Finnmark uten campus

• Lang vei til nærmeste universitetsbibliotek

• Lav befolkningsandel med høyere utdanning i Midt-Troms

• På Finnsnes har Senja bibliotek inngått et samarbeid med 
Studiesenteret Midt-Troms og Universitetsbiblioteket i Tromsø om et 
eget Studiebibliotek 



Bedre for studentene

• Enklere studiehverdag

• Utdanning viktig for et godt liv

• Økt sosial mobilitet

• I Norge skal alle ha like 
muligheter for utdanning uansett 
bosted og sosial bakgrunn



For levende lokalsamfunn

• Det trengs kvalifisert 
arbeidskraft i regionen

• Kompetanse til både 
offentlig og privat 
arbeidsliv

• Prosjektet kan bidra til at 
flere starter opp og 
fullfører utdanning



Vinn-vinn situasjon

• For den enkelte student

• For regionen



Folkebibliotekets samfunnsoppdrag

• «Gratis og åpent for alle»

• «Verdigrunnlaget og legitimiteten til bibliotekene bygger på tanken om 
at kunnskap og utdanning skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av 
sosiale, økonomiske og geografiske skillelinjer» (Regional bibliotekplan for Troms)

• « … relevante og viktige kunnskapsinstitusjoner som skal bidra til 
folkeopplysning og dannelse for befolkningen» (Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023)

• «Folkebiblioteket har et potensial til å fylle rollen som lokal 
kunnskapsaktør og fagbibliotek for lokalsamfunnet» (Regional bibliotekplan for Troms)



Hvem er med i prosjektet?

2-årig prosjekt

• Senja bibliotek er prosjekteier

• Samarbeidspartnere:



Prosjektets bidragsytere:



Tverrfaglig arbeidsgruppe

Prosjektteam: 

• Prosjektleder Mats Ivan Larsen, Senja bibliotek. Mats er sosiolog og har spesialkompetanse på 

undersøkelser og analyser.

• Prosjektstøtte David Wulff Sæther, bibliotekar Senja bibliotek. David har hovedansvaret for 

studentveiledning i Senja bibliotek.

• Prosjektstøtte, Brita Esaiassen, bibliotekar Senja bibliotek avdeling Senjahopen. Brita er pedagog

og bidrar med verdifull erfaring fra en av Senja biblioteks avdelinger i distriktet.

• Prosjektstøtte Helga Kristine Pettersen, rådgiver ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Helga 

er prosjektleder for prosjektet «Folkebiblioteket som kunnskapsaktør 2.0». Slik sikres det at 

prosjektenes aktiviteter koordineres.



Målgruppa for prosjektet

Målgruppa for prosjektet er studenter på høyere utdanning som bor og 
studerer i regionen. 

Studenter som 

• … tar utdanning ved desentralisert studiested

• … tar nettstudier (fra utdanningstilbydere over hele Norge)

• … er hjemme i perioder (ferie eller liknende)

• Både grupper og «enslige» studenter

• Ikke-brukeren



Dagens brukere

• 200-300 studenter årlig tilknyttet 
Studiesenteret

• I hovedsak voksne etablerte studenter 
som ikke kan dra bort for å studere

• Jobb 

• Familie

• … men stadig flere yngre studenter

• Høy gjennomføringsgrad

• De fleste blir værende i regionen



Kartlegging

For å nå målet om et bedre studenttilbud skal prosjektet gjennomføre 

flere delmål:

• Kartlegge dagens tilbud ved Senja bibliotek

• Kartlegge studentgruppa og deres behov/ønsker

Vitenskapelig standard på deler av kartlegginga



To prosesser gjennom hele prosjektet

Kartlegge Videreutvikle



Videreutvikling av tjenestene

Delmål:

• Styrke kompetansen på studentveiledning

• Best mulig tilgang til faglitteratur

• Tilpasse fysisk bibliotekrom, utstyr og hjelpemidler

• Lage mal for samarbeid mellom fag- og folkebibliotek

• Utarbeide minimumsstandard for studenttjenester ved Senja 
biblioteks avdelinger

• Utprøving av nytt studenttilbud

• Synliggjøring av tjenestene for målgruppa



Student i distriktet

Prosjektet vil jobbe for at de mindre 
folkebibliotekene i distriktet skal ha et 
minimumstilbud til studenter



Fysisk tilrettelegging
Rom, nett, printer, 24/7-adgang, kjøkken…… → Studentmiljø

Litteraturforsyning og omegn
• Egen samling, depot

• Fjernlån

• Hjelp til selvhjelp:

- direkte hjemlån fra UB (gratis retur i FB)

- nedlasting / digitale tilganger

- Leganto (pensumlister, Oria)



Profesjonsutdanningene:
Fra (yrkes-)høyskole til….

CC 1.0 
http://www.hospitalproject.
co.uk/nurse-training



…..................……….akademia

CC 1.0 
http://www.hospitalproject.
co.uk/nurse-training

CC0 1.0  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
OOjs_UI_icon_academic-progressive.svg



Akademiske ferdigheter
Generelle → fagspesifikke
Hvem kan hjelpe med hva? – og hvordan?
Små FB → større FB → UB / fagveileder

• Litteratursøk generelt (f.eks Oria)
• Kildekritikk
• Vitenskapelige artikler & fagfellevurdering
• Referansehandtering og siteringsteknikker (inkl. EndNote, Zotero o.l.)
• Tekstbehandling i større skriftlige arbeid (oppgavemaler)
• Fagdatabaser
• Fagvokabular
• Systematiske søk
• Utvikle problemstilling
• Faglig skriving
• Metodespørsmål…..



På nett
Følg prosjektet på:

https://www.senjabibliotek.no/studentprosjekt/

https://www.senjabibliotek.no/studentprosjekt/

