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INNLEDNING
På fylkesbiblioteket har vi lenge ønsket oss mer tallmateriale om bibliotekene i Buskerud enn det som 

fremkommer i den årlige nasjonale bibliotekstatistikken. Med tallmateriale kan bibliotekene målbart forbedre 

tjenestene sine og sette seg klare mål som folk både innenfor og utenfor virksomheten kan forstå.

Etter å ha sett på ulike eksisterende tilnærminger til måling bestemte vi oss for å utvikle vårt eget verktøy. 

Dog ikke helt fra scratch, naturligvis. Vi har spesielt latt oss inspirere av rutenettet i “The Potential-Perform-

ance Grid”. Dette er et velkjent verktøy for mange som jobber innen HR (Human Resources). Rutenettets 

eksakte opphav er ukjent, og det finnes utallige varianter av det. I vårt rutenett har vi byttet ut det opprinnel-

ige individfokuset med et fokus mer rettet mot selve virksomheten. Resultatet har blitt Buskerud Measuring 

Model, eller bare Buskerud-modellen.

 

Det finnes alltid teorier som elegant forklarer hvilke verdier eller visjoner du kan styre og strekke deg etter. 

Dessverre mangler teorier ofte en «praktisk del» som forklarer hva du konkret skal gjøre for å etterleve 

dem. Da er det lett å bli motløs. Buskerud-modellen er en systematisk måte å dele opp store utfordringer i 

overkommelige porsjoner på. I tillegg tallfester den virksomhetens ytelse innenfor ønskede områder. 

Når du skal bruke Buskerud-modellen må du arbeide mye i starten. Sånn er det bare. For hver underkate-

gori du vil ha med , f.eks. «kunnskapsdeling», kreves det hele seks ulike nivådefinisjoner. Da vi testet ut 

modellen i Buskerud endte vi opp med 22 slike underkategorier for området  “læringsarena”. Det betød 

132 nivådefinisjoner som selvsagt tok tid å skrive. Men da det var gjort, kunne målingen av virksomheten 

begynne og vi satt igjen med tallmateriale! I forbedringsfasen som følger etter første måling får du igjen for 

alt arbeidet med nivådefinisjoner. Da vil de fungere som en fasit for hvordan du skal forbedre deg.

Buskerud-modellen består av seks trinn. Trinn 1 – 4 er du nødt til å gjennomføre. Trinn 5-6 anbefales, men 

er ikke nødvendige. Dette kommer vi nærmere inn på i kapitlene til hvert av trinnene. Buskerud-modellen er 

ikke utviklet kun for bibliotek. Tanken er at den skal kunne hjelpe enhver virksomhet som vil forbedre seg.

Det vil alltid være utfordrende å produsere tall fra i utgangspunktet kvalitative områder. Samtidig er det 

viktig at noen våger å gjøre det. Om du bruker sunn fornuft behøver du ikke å frykte at en slik kvantifiser-

ing blir for «firkantet». Alt kan ikke strømlinjeformes, men ikke la det hindre deg i å bruke tallmålinger til 

å forbedre deg! Med grafikk, tekst og eksempler tar manualen deg gjennom Buskerud-modellen trinn for 

trinn. Nå er det din tur. Lykke til!

   

Petter von Krogh, prosjektlederTrond Minken, fylkesbiblioteksjef
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The Buskerud Measuring Model
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BUSKERUD-MODELLEN

POTENSIAL
Trinn 1

YTELSE
Trinn 2

RUTENETT
Trinn 3

PRIORITERING
Trinn 4

STRATEGI
Trinn 5

Lav Medium Høy

1 2 3

1 2 3

HANDLINGSPLAN
Trinn 6

Lav

Medium

Høy

PO
TE

N
SI
AL

2 4

6

6

1 2 3

3 9

YTELSE

Utfordring Handling Ansvar

Måling Prioritering Handling

6-9 poeng 

1-5 poeng

Lav viktighet Høy viktighet

Revurdér! Fortsett!

Følg med! Handling!
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BEGREPSHIERARKI

B 1

B 2

B 3

B 4

B 2.1 

B 2.5 

B 2.2 
B 2.3 
B 2.4 

B 4.1 
B 4.2 
B 4.3 
B 4.4 

B 1.1 

B 1.5 

B 1.6 

B 1.2 
B 1.3 
B 1.4 

B
LÆRINGSARENA

Brosjyrer og materiell tilgjengelig i bibliotekets lokaler
Læringsaktører benytter bibliotekets lokaler til sin aktivitet

Bibliotekets synlighet i læringssettinger utenfor

Bibliotekets synlighet som læringsarena gjennom 

Formell undervisning på biblioteket
Kontakt med læringsaktører og studenter på jevnlig basis

Grunnleggende teknisk fasiliteter
Studiearbeidsplass

Tilrettelegging for et sosialt læringsmiljø

Programvare tilgjengelig for publikum
Grupperom til disposisjon for publikum

Pensum- og støttelitteratur
Databasetilgang
Tilgjengeliggjorte nettressurser
Samlingsformidling

SAMARBEID/KONTAKT 
OG MARKEDSFØRING

ROM

KOMPETANSE

SAMLING

B 3.1 

B 3.5 
B 3.6 
B 3.7 

B 3.2 
B 3.3  
B 3.4 

Plan for egen kompetanseheving
Kompetanse om digitale studieverktøy

Praktisk-teknisk kompetanse
Kompetansedeling
Veiledningskompetanse

Kompetanse om digitale læringsplattformverktøy
Basesøk-kompetanse

KATEGORIER

UNDERKATEGORIER NIVÅ

Lavt Medium Høyt

1 2 3

POTENSIAL
Lav Medium Høy

1 2 3

YTELSE
OMRÅDE

biblioteklokalene

markedsføring og på internett

Bruk av Buskerud-modellen resulterer i et hierarki. Etterhvert som hierarkiet vokser er det viktig å være 

konsekvent i bruk av begreper. Her er begrepshierarkiet vårt illustrert med utgangspunkt i området 

“Biblioteket som læringsarena”. Området har kategorier og underkategorier. Det skal måles potensial og 

ytelse for hver av underkategoriene. Potensial og ytelse er delt inn i tre nivå hver og hvert nivå skal det 

utarbeides en egen definisjon.
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Lavt Medium Høyt

POTENSIAL
Trinn 1

1 2 3

BUSKERUD MEASURING MODEL 
beta
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Introduksjon til trinn 1 - potensial

Tenk deg at virksomheten konsentrerer all sin energi og viljestyrke inn mot å yte optimalt på ett 

eneste område. Tenk deg også at ingen ting er til hinder for det, hvordan ville det ha sett ut? 

I svaret på spørsmålet ovenfor ligger utgangspunktet for beskrivelsen av et høyt potensial. Det er 

snakk om en nesten uoppnåelig tilstand som likevel er realiserbar om alt ligger til rette for det. 

Noen ganger er det omstendigheter som hindrer virksomheten i å yte optimalt. Da vil virksomheten 

kun oppnå et medium potensial eller et lavt potensial.

Det er viktig å lage tydelig avgrensede kategorier og underkategorier for det du skal måle. Dersom 

en kategori inneholder for mye, blir den fort for generell. Dette vil gjøre det vanskelig å lage gode 

definisjoner til underkategorienes ulike potensialnivåer, og resultatene av målingene vil bli vagere. 

Lag derfor spesifikke, avgrensede kategorier og underkategorier med konkrete definisjoner av 

hvert enkelt nivå. 

Vær samtidig klar over at det sjelden er mulig å beskrive kategorier eller underkategorier med 

naturvitenskapelig presisjon. Arbeidet med å lage definisjoner til alle nivåene er svært tidkrevende, 

så forsøk å begrense antall definisjoner. 

Gradering av potensial

Potensial graderes i de tre nivåene lavt potensial, medium potensial og høyt potensial. Det er 

viktig å skrive tydelige definisjoner til hvert av de tre nivåene. Med konkrete definisjoner blir det 

enklere å avgjøre på hvilket nivå virksomhetens potensial befinner seg. Det blir også enklere å 

lage gode definisjoner av ytelse i neste trinn av modellen.

Ved å gradere potensial på denne måten får du et grunnlag for å identifisere eventuelle eksterne 

faktorer som hindrer at virksomheten oppnår et høyt potensial. 

NB! Høyt potensial er en forutsetning for at virksomheten skal kunne oppnå høy ytelse i modellens 

trinn 2. 
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Eksempel på definisjoner i trinn 1 - potensial

B 1.4.1 Kontakt med læringsaktører og studenter på jevnlig basis - potensial

Hensikten med at biblioteket skal ha jevnlig kontakt med læringsaktører er at det selv skal ta rollen som 

læringsaktør og at det derfor må være i kontakt med miljøet. Gjennom tettere kontakt vil også forståelsen 

for den andres arbeidsoppgaver øke. Om kontakten er på plass må vi kunne anta at  etablering av even-

tuelle samarbeid vil være mer levedyktige enn om de inngås uten at partene kjenner hverandre. 

Det vil også være enklere for biblioteket å tilrettelegge bedre for læring i biblioteket dersom det holder 

tett kontakt med fagmiljøet.

B 1.4.1.1 Kontakt med læringsaktører og studenter på jevnlig basis - lavt potensial

Det finnes ingen læringsaktører eller studenter i bibliotekets omegn* som biblioteket kan ha jevnlig 

kontakt med. Det finnes heller ingen muligheter for biblioteket til å skape kontakt med læringsaktører eller 

studenter på annet vis. Lavt potensial her vil sannsynligvis kun gjelde for bibliotek med særdeles små 

ansattressurser. 

                            *Med omegn menes her både geografisk omegn og bibliotekets mål/-brukergrupper

B 1.4.1.2 Kontakt med læringsaktører og studenter på jevnlig basis - medium potensial

Bibliotekets omegn inneholder læringsaktører og studenter som vil ha tid og mulighet til å opprettholde en 

kontakt med biblioteket på jevnlig basis. Biblioteket selv har mulighet til å kunne prioritere tid og ressurser 

til å pleie et forhold til læringsaktører og studenter i sitt omegn

B 1.4.1.3 Kontakt med læringsaktører og studenter på jevnlig basis - høyt potensial

Bibliotekets omegn inneholder læringsaktører og studenter som er aktive og synlige i nærmiljøet. Begge 

gruppene er vant med å samarbeide med andre aktører. Biblioteket har mulighet til tett og god kon-

takt med en eller flere av aktørene eller studentgruppene, slik at forutsetningene for å etablere en fast 

møtearena er tilstede. Biblioteket har kanskje allerede etablert en fast møterarena som danner et utmerket 

utgangspunkt for å utvide kontakten med læringsmiljøene.

Lavt

1

Medium

2

Høyt

3
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YTELSE
Trinn 2

1 2 3
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Introduksjon til trinn 2 - ytelse

Etter at vi har definert og gradert kategorier og underkategorier for potensial, gjør vi det samme 

med ytelse. Det er de samme kategorier og underkategorier som skal måles for ytelse som for 

potensial. Ved hjelp av ytelsesdefinisjonene kan virksomheten måle, og etterhvert også forbedre, 

sin egen ytelse. Mens potensialdefinisjonene i stor grad vil være av kvalitativ art og preget av selv-

vurdering, åpner ytelsesdefinisjonene for mer bruk av kvantitative data. Jo høyere innhold av kvan-

titative data du baserer ytelsesdefinisjonene på, desto større sjanse for nøyaktige måleresultater.

Ytelse måles på de samme områdene som potensial. Som vi skal se i trinn 3 - rutenett, er det gjen-

nom å koble sammen potensial og ytelse at vi kan komme frem til beskrivende resultater. 

Gradering av ytelse

Ytelse graderes i de tre nivåene lav ytelse, medium ytelse og høy ytelse. Nivådefinisjonene utar-

beides i samsvar med definisjonene for gradene av potensial innen samme område. Skriv tydelige 

definisjoner til hvert av de tre nivåene. Konkrete definisjoner som setter navn på kriterier og faktor-

er som påvirker ytelsen, gjør det enklere å avgjøre på hvilket nivå du skal plassere virksomhetens 

ytelse. Det vil styrke definisjonene betraktelig om du knytter allerede foreliggende tallmateriale til 

hver av de tre nivådefinisjonene.

Ytelsesgradering er viktig for å tydeliggjøre alt fra forventet minimumspraksis til definisjoner på 

“best in class”.

Buskerud-modellen er ikke bygget opp slik at det er et realistisk mål for virksomheten å oppnå høy 

ytelse i alle sine målinger. Med mindre virksomheten har tilgang på ubegrensede ressurser vil det 

heller ikke være mulig å oppnå høy ytelse på alle områder. Hvordan man skal komme frem til på 

hvilke områder virksomheten bør etterstrebe høy ytelse kommer vi inn på i Buskerud-modellens 

trinn 4 - prioriteringsskjema. 

Til forskjell fra det opprinnelige “Potential-Performance Grid” (se innledning, s. 6), er Buskerud-

modellen lagt opp slik at virksomheten ikke kan oppnå høy ytelse dersom den har medium poten-

siale eller lavt potensiale. Dette er en forenkling vi har valgt for at arbeidet med måling ikke skal bli 

alt for tidkrevende. 
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Eksempel på definisjoner i trinn 2 - ytelse

B 1.4.2 Kontakt med læringsaktører og studenter på jevnlig basis - ytelse

B 1.4.2.1 Kontakt med læringsaktører og studenter på jevnlig basis - lav ytelse

Biblioteket har nærmest ingen eller svært liten kontakt med læringsaktører og/eller studenter utover evt. 

veiledning i biblioteket eller annen uorganisert og sporadisk kontakt. Det er ingenting ved biblioteket som 

bærer preg av at det eksisterer noe samarbeid eller forhold mellom biblioteket og læringsaktørene og/

eller studentene i regionen.

B 1.4.1.2 Kontakt med læringsaktører og studenter på jevnlig basis - medium ytelse

Biblioteket er i faste møter/dialog med læringsaktører og/eller studenter i etablerte møteforum /-fora slik at 

biblioteket har mulighet til å holde seg oppdatert på de andres virksomhet. Bibliotekets egen virksomhet, 

tjenester og lokaler er preget av at det er i dialog med læringsaktører og/eller studenter i sin omegn.

B 1.4.1.3 Kontakt med læringsaktører og studenter på jevnlig basis - høy ytelse

Biblioteket har faste møter med både studenter og læringsaktører for å sikre at det tilrettelegger godt for 

disse gruppene. I tillegg utnytter biblioteket denne kjennskapen til å utvikle sine egne tjenester. Biblioteket 

er aktivt med i å samle aktørene og spiller gjerne en rolle som koordinator for møtene. Den tette kon-

takten har gjort at biblioteket allerede bærer preg av den lærdom de har skaffet seg gjennom den tette 

kontakten med læringsaktører og studenter. Biblioteket arbeider også for å utvide kontakten til å omfatte 

flere, enten innenfor lærings- og biblioteksmiljøet eller også andre interessante medspillere i nærmiljøet. 

Medium

2

Lav

1

Høy

3
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Introduksjon til trinn 3 - rutenett

Rutenettet er verktøyet som hjelper oss å koble sammen vurderingene fra trinn 1 - potensial og 

trinn 2 - ytelse. Først plasserer du vurderingene av en underkategoris potensial og ytelse langs 

hver sin akse. Ruten i rutenettet der de to møtes gir deg en poengscore lik produktet av de to 

multiplisert. Dette gjør du så med hver underkategori innen en kategori. Ved deretter å summere 

underkategoriene får du en poengsum som forteller deg hvor godt biblioteket gjør det i en kategori 

samlet. Ved videre å legge sammen kategorienes poengsummer vil du få en sum som forteller deg 

hvor godt biblioteket gjør det innen et helt område.

Arbeidet med å definere graderinger i trinn 1 - potensial og trinn 2 - ytelse er komplisert og tidkre-

vende.  Å plassere resultatene derfra inn i trinn 3 - rutenett er derimot en relativt enkel jobb. Ved å 

plassere alle underkategoriene med sin oppnådde poengsum i den ruten de hører hjemme, synlig-

gjør du hvor godt eller dårlig virksomheten har skåret på potensial og ytelse.

Total poengscore vs. Maksimal poengscore

Trinn 3 - rutenett gir virksomheten en total poengscore som kan måles opp mot en maksimal po-

engscore. Du regner ut maksimal poengscore ved å multiplisere antall målte underkategorier med 

tallet ni. Nitallet er produktet av maks potensial (3) multiplisert med maks ytelse (3) = 9. 

Som vi tidligere har vært inne på vil maksimal poengscore representere en nærmest uoppnåelig 

god virksomhet. Ofte er det derfor urealistisk for virksomheten å oppnå maksimal poengscore. 

Det kan være naturlig å peile seg inn på en mer oppnåelig score når du skal sette mål for virksom-

hetens totale poengscore.

Med trinn 3 - rutenett  kan virksomheten måle seg før og etter at den har iverksatt tiltak for å 

forbedre sin totale poengsum. Hvilke områder den ønsker å oppnå bedre poengsum på, bestem-

mer den seg for i trinn 4 - prioriteringsskjema.

Variasjoner over rutenettet

Vi har forenklet det opprinnelige “Potential-Performance Grid” (se innledning, s. 6) i Buskerud-

modellens trinn 3 - rutenett. Uavhengig om det er potensialverdien eller ytelsesverdien som skårer 

høyest, gir vårt rutenett samme poengsum etter multiplisering. For eksempel gir både høyt poten-

sial x lav ytelse og lavt potensial x høy ytelse samme sluttprodukt. Vi har også tatt utgangspunkt i 

at virksomheter med lavt potensial eller medium potensial ikke kan oppnå høy ytelse

Disse grepene har vi gjort for at det skal bli lettere for deg å bruke modellen. 
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Eksempel på bruk av trinn 3 - rutenett

RUTENETT
Trinn 3

Lavt

Medium

Høyt

PO
TE

N
SI
AL

2 4

6

6

1 2 3

3 9

YTELSE

B 1.1 
Brosjyrer og materiell tilgjengelig 
i bibliotekets lokaler 
B 1.2 
Læringsaktører benytter 
bibliotekets lokaler til sin aktivitet
B 1.3 Formell undervisning 
på biblioteket

B 1.4. 
Kontakt med læringsaktører og 
studenter på jevnlig basis 

B 1.5  
Bibliotekets synlighet (fysisk) i 
lærings-settinger utenfor 
biblioteklokalene

B 1.6 
Bibliotekets synlighet som 
læringsarena gjennom 
markedsføring og på internett

TOTAL POENGSUM:  26 / 54
Første måling: Samarbeid
Ringerike bibliotek, april 2012



TRINN 4:
PRIORITERINGS-
SKJEMA

BUSKERUD MEASURING MODEL 
beta



PRIORITERINGSSKJEMA
Trinn 4
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Introduksjon til trinn 4 - prioriteringsskjema

Etter at du har regnet ut kategoriene og underkategorienes poengsum i trinn 3 - rutenett, skal 

du velge prioriteringer du ønsker å gjøre. Det er sjelden fruktbart å vektlegge alt likt når du skal 

forbedre virksomheten. For at du skal velge så riktig som mulig lar du prioriteringsskjemaet hjelpe 

deg. 

I likhet med trinn 3 - rutenett, opererer trinn 4 - prioriteringsskjema med to akser. Den loddrette 

aksen synliggjør om virksomheten skårer høyt eller lavt på underkategoriene. På den vannrette 

aksen vises underkategorienes grad av viktighet - enten lav viktighet eller høy viktighet.

Denne synliggjøringen av resultater er til god hjelp når vi skal arbeide med trinn 5 - strategi 

og trinn 6 - handlingsplan. Da betyr det mye å vite hvorvidt en underkategori som har fått høy 

viktighet i prioriteringsskjemaet befinner seg i sirkelen som sier fortsett!, eller i sirkelen som sier 

handling! Trinn 4 - prioriteringsskjema er det trinnet i modellen som gir virksomheten mulighet til 

å gjøre lokale tilpasninger. Gjennom sine prioriteringer synliggjør virksomheten hva den står for. 

Prioriteringsskjemaet begrunner hvorfor det satses mer på noen underkategorier enn andre.

Om de fire sirklene i prioriteringsskjemaet
Fortsett! 

Her plasserer du underkategoriene du mener har høy viktighet og som skåret fra 6-9 poeng i 

trinn 3-rutenett. Fortsett med dette!

Handling!

Her plasserer du underkategoriene du mener har høy viktighet og som skåret fra 1-5 poeng i 

trinn 3-rutenett. Dette må du ta tak i umiddelbart! 

Revurder!

Her plasserer du underkategoriene du mener har lav viktighet og som skåret fra 6-9 poeng i 

trinn 3-rutenett. Kan virksomheten forsvare mye tidsbruk på disse områdene dersom det går på 

bekostning av andre og viktigere områder? Områder som havner i denne sirkelen, er det god 

grunn til å revurdere. 

Følg med!

Her plasserer du underkategoriene med lav viktighet og som skåret fra 1-5 poeng i trinn 3-ruten-

ett. Enn så lenge behøver du ikke å gjøre spesielle grep her. Men hold et øye med underkatego-

riene i denne sirkelen. Dersom viktighetsgraden går fra lav viktighet til høy viktighet, må du være 

parat å omstille deg. Følg med!

Tips: For å gjøre arbeidet med prioritering mer oversiktlig, er det fornuftig å ikke plassere mer enn 

to områder i hver av de to sirklene fortsett! og handling!



Buskerud Measuring Model - Manual 26

Eksempel på bruk av trinn 4 - prioriteringsskjema

Revurder! Fortsett!

Følg med! Handling!

Lav viktighet Høy viktighet

6-9 p. 

1-5 p.

B 1.1 
Brosjyrer og materiell 
tilgjengelig i bibliotekets lokaler 

B 1.2 
Læringsaktører benytter 
bibliotekets lokaler til sin aktivitet
B 1.3 
Formell undervisning på 
biblioteket

B 1.4 
Kontakt med læringsaktører og 
studenter på jevnlig basis

B 1.5 
Bibliotekets synlighet i 
læringssettinger utenfor 
biblioteklokalene

B 1.6 
Bibliotekets synlighet som 
læringsarena gjennom markeds-
føring og på internett 

Prioritering: Samarbeid
Ringerike bibliotek, april 2012
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Introduksjon til trinn 5 - strategi

Som vi var inne på i innledningen, er trinn 5 - strategi og trinn 6 - handlingsplan ikke “obligator-

iske” når du bruker Buskerud-modellen. Det er selvfølgelig opp til deg selv om du vil utarbeide en 

strategi og en  handlingsplan. Kanskje eksisterer det allerede en strategi for virksomheten, eller 

kanskje har handlingsplaner som virkemiddel vist seg å fungere dårlig i din virksomhet. Årsakene 

kan være mange.

Vær likevel oppmerksom på at måleresultatene fra de fire første trinnene er et sjeldent godt 

grunnlag for å utarbeide eller forbedre en strategi. Tenk deg derfor godt om før du velger bort trinn 

5 - strategi og 

trinn 6 - handlingsplan.  

Nivådefinisjonene som virksomheten utarbeidet til alle underkategoriene i trinn 1 - potensiale og 

trinn 2 - ytelse, kommer til nytte i arbeidet med strategi. Med definisjonene har virksomheten en 

“fasit” for hva slags forbedringer som må til for at den skal skåre høyere.

Når du vil bruke modellen til å måle områder av mindre omfang, kan trinn 5 - strategi med fordel 

utelates. Det er aldri noen vits i å gjøre mer arbeid enn nødvendig, og i slike tilfeller kan det være 

like hensiktsmessig å kombinere bruk av trinn 4 - prioriteringsskjema og trinn 6 - handlingsplan.

Virksomheter kommer i alle former og fasonger. Noen er store og noen er små. Vi har vært opptatt 

av at Buskerud-modellen skal kunne brukes av alle. Derfor har vi med trinn 5 - strategi og 

trinn 6 - handlingsplan. Disse er med på å gjøre Buskerud-modellen helhetlig.
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TRINN 6:
HANDLINGSPLAN
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Trinn 6

Utfordring Handling Ansvar
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Introduksjon til trinn 6 - handlingsplan

Du gjør lurt i å være mest mulig konkret når du skal forbedre virksomheten. Med en handlingsplan 

blir det enklere å tydeliggjøre hvordan man skal oppnå forbedringer enklere. I Buskerud-modellen 

har vi delt 

rinn 6 - handlingsplan inn i tre steg:

1. Utfordring
Først må virksomheten identifisere hvilke utfordringer den skal jobbe med. Dette gjør du ved å 

bruke Buskerud-modellen.

2. Handling
Virksomheten må beskrive hvilke tiltak og handlinger den vil svare på utfordringene med. 

3. Ansvar
Virksomheten avgjør hvem som skal ha ansvar for å gjennomføre de ulike tiltakene i handling-

splanen.
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DEFINISJONER FOR FOLKEBIBLIOTEKET 
SOM LÆRINGSARENA

av 
Petter von Krogh og
Birgithe Schumann-Olsen

DEL 2         
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B LÆRINGSARENA

I vårt arbeid med folkebiblioteket som læringsarena så vi helhetlig på folkebibliotekets rolle. Vi 

delte inn i områder, der “læringsarena” er ett blant flere andre. Læringsarena ble område B. Dette 

er bakgrunnen for at bokstaven “B” er plassert foran alle definisjonene du snart skal lese. Etter å 

ha delt inn i områder delte vi videre B Læringsarena inn i fire kategorier med tilhørende underkate-

gorier og nivåer for potensial og ytelse. Våre fire kategoriene under område læringsarena er:

• B1 Samarbeid, kontakt og markedsføring

• B2 Rom

• B3 Kompetanse

• B4 Samling / Læringsmedier og -ressurser

Frisk gjerne opp minnet ved å bla tilbake å se på illustrasjonen av begrepshierarkiet på side 9 i 

manualen!

Definisjonene vi har utarbeidet er ikke ment som en slags universell eller nasjonal standard for 

folkebiblioteket som læringsarena. Til det er de for mye preget av forholdene de er tilpasset til, det 

vil si folkebibliotekene i Buskerud. I tillegg er de utarbeidet som del av et bestemt prosjekt for å 

styrke folkebibliotekene som læringsarena for den gruppen som deltar i videregående opplæring 

eller høyere utdanning. Derfor har ikke definisjonene et helhetlig eller livslangt perspektiv på folke-

biblioteket som læringsarena.

Derimot vil definisjonene fungere godt som grunnlag for deg som vil forsøke å benytte Buskerud-

modellen, enten på området læringsarena eller et helt annet. Våre definisjoner viser deg hvordan 

det går an å jobbe med å kvantifisere kvalitative data gjennom bruk av Buskerud-modellen. 
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B 1 Samarbeid, kontakt og markedsføring

BUSKERUD MEASURING MODEL 
beta
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B 1.1.1 Brosjyrer og materiell tilgjengelig i bibliotekets lokaler - potensial

B 1.1.1.1 Brosjyrer og materiell tilgjengelig i bibliotekets lokaler - lavt potensial

- Biblioteket har ingen eller særdeles dårlig tilgang på brosjyrer eller materiell fra læringsaktører*.

B 1.1.1.2 Brosjyrer og materiell tilgjengelig i bibliotekets lokaler - medium potensial 

- Biblioteket har nokså bra tilgang på materiell som er aktuelt å stille ut i biblioteket. Læringsaktører med 

tilhold i lokalmiljøet/omegn har materiell som biblioteket kan tilgjengeliggjøre i sine lokaler

B 1.1.1.3 Brosjyrer og materiell tilgjengelig i bibliotekets lokaler - høyt potensial

- Biblioteket har massiv tilgang på det materiell og brosjyrer det måtte ønske. Ingenting er til hinder for at 

biblioteket skal kunne tilby materiellet det måtte ønske blant det materialet som er aktuelt for målgruppa.

B 1.1.2 Brosjyrer og materiell tilgjengelig i bibliotekets lokaler - Ytelse

B 1.1.2.1 Brosjyrer og materiell tilgjengelig i bibliotekets lokaler - Lav ytelse

- Biblioteket har ingen brosjyrer eller materiell fra læringsaktører. Eventuelt at de har noe materiell, men et 

helt tilfeldig utvalg som ikke er oppdatert eller fulgt opp innholdsmessig av biblioteket.

B 1.1.2.2 Brosjyrer og materiell tilgjengelig i bibliotekets lokaler - Medium ytelse 

- Biblioteket har noe utvalg av brosjyrer og materiell. Utvalget holdes oppdatert, men utvalget bærer frem-

deles preg av å være tilfeldig. Kanskje er det blandet sammen med materiell med helt annet innhold og/

eller for helt andre målgrupper.

B 1.1.2.3 Brosjyrer og materiell tilgjengelig i bibliotekets lokaler - Høy ytelse 

- Biblioteket har et rikt og oppdatert utvalg brosjyrer og materiell med læringsinnhold og -informasjon i sine 

lokaler. Materiellet har sin egen, markerte plass i lokalenes. Biblioteket har jevnlig kontakt med læringsak-

tørene for å holde utvalget av brosjyrer og materiell oppdatert. 

*Læringsaktør: Forening, privat eller offentlig institusjon e.l. som bedriver virksomhet knyttet til læring. Det 

kan både være kurs og program som gir studiepoeng mm. Det er opp til bibliotekene selv å identifisere 

hvilke læringsaktører og studentgrupper som skal tas med i målingene. 

B 1.1 
Brosjyrer og materiell tilgjengelig i bibliotekets lokaler
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B 1.2 
Læringsaktører benytter bibliotekets lokaler til sin aktivitet

B 1.2.1 Læringsaktører benytter bibliotekets lokaler til sin aktivitet - potensial

B 1.2.1.1 Læringsaktører benytter bibliotekets lokaler til sin aktivitet - lavt potensial

Det eksisterer ingen læringsaktører i bibliotekets lokalmiljø/omegn, eller de som finnes preges av ingen el-

ler svært lav aktivitet. Eventuelt at bibliotekets lokaler ikke har særdeles dårlige eller ingen forutsetninger for 

at læringsaktører kan drive noe av sin virksomhet der.

B 1.2.1.2 Læringsaktører benytter bibliotekets lokaler til sin aktivitet - medium potensial

Det finnes læringsaktører og/eller tilbud (som f.eks. fjernstudier) i bibliotekets lokalmiljø/omegn som er ak-

tive. Bibliotekets lokaler hindrer ikke biblioteket fra å kunne være et aktuelt sted for noen læringsaktører og 

deres virksomhet.

B 1.2.1.3 Læringsaktører benytter bibliotekets lokaler til sin aktivitet - høyt potensial

Utvalget av læringsaktører som er potensielle samarbeidspartnere for biblioteket utfyller hverandre og 

utgjør dermed et tilbud som når et bredt spekter av folk. De (læringsaktørene) er aktive. Bibliotekets lokaler 

kan tilpasses til å bli attraktive og allsidige nok for læringsaktørenes forskjellige bruk og behov.

B 1.2.2 Læringsaktører benytter bibliotekets lokaler til sin aktivitet - ytelse

B 1.2.2.1 Læringsaktører benytter bibliotekets lokaler til sin aktivitet - lav ytelse

Biblioteket har ingen eller særdeles lav aktivitet i læringsaktørs/felles regi. De få arrangementene som 

eventuelt  finner sted er resultat av tilfeldigheter og det ligger ingen særskilt tanke eller engasjement fra 

bibliotekets side bak det som eventuelt skjer av aktivitet knyttet til læring.

B 1.2.2.2 Læringsaktører benytter bibliotekets lokaler til sin aktivitet - medium ytelse

Ulike læringsaktører bruker bibliotekets lokaler til sin virksomhet. Biblioteket er involvert i planlegging og 

gjennomføring av arrangementene/aktivitetene. 

B 1.2.2.3 Læringsaktører benytter bibliotekets lokaler til sin aktivitet - høy ytelse

Biblioteket er aktive i å planlegge arrangementer eller aktivitet der læringsaktører bruker bibliotekslokalene. 

Arrangementene inngår som en gjennomtenkt del av bibliotekets øvrige program/årshjul. Biblioteket er 

offensivt, tar selv kontakt med læringsaktører og er i jevnlig dialog med dem og har mulighet til å påvirke og 

tilpasse arrangementene, noe etter egne ønsker og behov.
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B 1.3 
Formell undervisning på biblioteket

B 1.3.1 Formell undervisning på biblioteket - potensial

B 1.3.1.1 Formell undervisning på biblioteket - lavt potensial

Det finnes ingen aktører i bibliotekets omegn som gjør det aktuelt med noen form for formell undervisning 

på biblioteket. Biblioteket mangler utstyr som kan muliggjøre å følge formell utdanning på avstand, og har 

heller ikke mulighet til å skaffe seg slikt nødvendig utstyr om det skulle ønske å gjøre det. 

B 1.3.1.2 Formell undervisning på biblioteket - medium potensial

Det finnes både læringsaktører og/eller studenter i bibliotekets lokalmiljø eller omegn som ville hatt glede 

av å kunne tilby/følge formell undervisning i bibliotekets lokaler. Biblioteket vil kunne ha mulighet for å stille 

både utstyr og arealer til rådighet.

B 1.3.1.3 Formell undervisning på biblioteket - høyt potensial

Bibliotekets omegn inneholder en rekke læringsaktører som gir formell utdanning og dessuten også mange 

fjernstudenter som vil ha glede av å kunne tilby/følge formell undervisning på biblioteket. Bibliotekets loka-

ler åpner for en rekke tilpassede løsninger både mht. nødvendig utstyr og areal. Biblioteket brukes allerede 

av flere som er fjernstudenter uten at de er samlet eller organisert e.l. mens de er på biblioteket.
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B 1.3.2 Formell undervisning på biblioteket - ytelse

B 1.3.2.1 Formell undervisning på biblioteket - lav ytelse

Det foregår ingen formell undervisning på biblioteket, og biblioteket har ikke skaffet seg noen oversikt over 

eventuelle behov blant befolkningen i sitt omegn Biblioteket har ikke tenkt tanken på at formell undervisning 

kan foregå hos dem.

 

B 1.3.2.2 Formell undervisning på biblioteket - medium ytelse

Biblioteket har tilrettelagt for at formell undervisning skal kunne skje fra biblioteket. Dette innebærer at både 

nødvendig utstyr og areal er på biblioteket. Potensielle læringsaktører og/eller studenter som er eller kan 

tenkes å bli involvert i formelle læringsløp er gjort kjent med hvordan biblioteket har tilrettelagt eller kan 

tilrettelegge for dem.Kanskje benyttes lokalene/utstyret sporadisk av enten læringsaktører eller studenter til 

formål som er knyttet til formell utdanning.

B 1.3.2.3 Formell undervisning på biblioteket - høy ytelse

Det foregår systematisk og planlagt undervisning/tilgang på undervisning i regi av læringsaktør, tilrettelagt 

i samarbeid med bibliotekets personale. Lokalene er utrustet riktig for at slik læring skal kunne finne sted, 

og undervisningen inngår som en del av bibliotekets øvrige strategi for tilbud til befolkningen i sitt omegn. 

Potensielle læringsaktører og/eller studenter som er eller kan tenkes å bli involvert i formelle læringsløp er 

gjort kjent med hvordan biblioteket har tilrettelagt for dem.
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B 1.4 
Kontakt med læringsaktører og studenter* på jevnlig basis

Hensikten med at biblioteket skal ha jevnlig kontakt med læringsaktører er at det selv skal ta rollen som 

læringsaktør og at det derfor må være i kontakt med miljøet. Gjennom tettere kontakt vil også forståelsen for 

den andres arbeidsoppgaver øke. Om kontakten er på plass må vi kunne anta at  etablering av eventuelle 

samarbeid vil være mer levedyktige enn om de inngås uten at partene kjenner hverandre. 

Det vil også være enklere for biblioteket å tilrettelegge bedre for læring i biblioteket dersom det holder tett 

kontakt med fagmiljøet.

B 1.4.1 Kontakt med læringsaktører og studenter på jevnlig basis - potensial

B 1.4.1.1 Kontakt med læringsaktører og studenter på jevnlig basis - lavt potensial

Det finnes ingen læringsaktører eller studenter i bibliotekets omegn* som biblioteket kan ha jevnlig kontakt 

med. Det finnes heller ingen muligheter for biblioteket til å skape kontakt med læringsaktører eller studenter 

på annet vis. Lavt potensial her vil sannsynligvis kun gjelde for bibliotek med særdeles små ansattres-

surser. 

*Med omegn menes her både geografisk omegn og bibliotekets mål/-brukergrupper

B 1.4.1.2 Kontakt med læringsaktører og studenter på jevnlig basis - medium potensial

Bibliotekets omegn inneholder læringsaktører og studenter som vil ha tid og mulighet til å opprettholde en 

kontakt med biblioteket på jevnlig basis. Biblioteket selv har mulighet til å kunne prioritere tid og ressurser til 

å pleie et forhold til læringsaktører og studenter i sitt omegn.

B 1.4.1.3 Kontakt med læringsaktører og studenter på jevnlig basis - høyt potensial

Bibliotekets omegn inneholder læringsaktører og studenter som er aktive og synlige i nærmiljøet. Begge 

gruppene er vant med å samarbeide med andre aktører. Biblioteket har mulighet til tett og god kontakt med 

en eller flere av aktørene eller studentgruppene, slik at forutsetningene for å etablere en fast møtearena er 

tilstede. Biblioteket har kanskje allerede etablert en fast møterarena som danner et utmerket utgangspunkt 

for å utvide kontakten med læringsmiljøene,

* Studenter: Med “studenter” menes det i denne sammenhengen folk som enten tar studiekompetanse/

fagutdanning eller høyere utdanning
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B 1.4.2 Kontakt med læringsaktører og studenter på jevnlig basis - ytelse

B 1.4.2.1 Kontakt med læringsaktører og studenter på jevnlig basis - lav ytelse

Biblioteket har nærmest ingen eller svært liten kontakt med læringsaktører og/eller studenter utover evt. 

veiledning i biblioteket eller annen uorganisert og sporadisk kontakt. Det er ingenting ved biblioteket som 

bærer preg av at det eksisterer noe samarbeid eller forhold mellom biblioteket og læringsaktørene og/eller 

studentene i regionen.

B 1.4.2.2 Kontakt med læringsaktører og studenter på jevnlig basis - medium ytelse

Biblioteket er i faste møter/dialog med læringsaktører og/eller studenter i etablerte møteforum /-fora slik at 

biblioteket har mulighet til å holde seg oppdatert på de andres virksomhet. Bibliotekets egen virksomhet, 

tjenester og lokaler er preget av at det er i dialog med læringsaktører og/eller studenter i sin omegn.

B 1.4.2.3 Kontakt med læringsaktører og studenter på jevnlig basis - høy ytelse

Biblioteket har faste møter med både studenter og læringsaktører for å sikre at det tilrettelegger godt for 

disse gruppene. I tillegg utnytter biblioteket denne kjennskapen til å utvikle sine egne tjenester. Biblioteket 

er aktivt med i å samle aktørene og spiller gjerne en rolle som koordinator for møtene. Den tette kontakten 

har gjort at biblioteket allerede bærer preg av den lærdom de har skaffet seg gjennom den tette kontakten 

med læringsaktører og studenter. Biblioteket arbeider også for å utvide kontakten til å omfatte flere, enten 

innenfor lærings- og biblioteksmiljøet eller også andre interessante medspillere i nærmiljøet. 
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B 1.5 
Bibliotekets synlighet i lærings-settinger* utenfor 
biblioteklokalene

Bibliotekansatte har alt å gjøre også utenfor sine egne lokaler. “Å være der folk er” har gyldighet, og svært 

mye av bibliotekets innhold, det være seg medier eller kompetanse, har godt av både å “lufte seg” litt og å 

tilgjengeliggjøre seg for folk selv om de ikke befinner innenfor bibliotekets vegger. Å ta med seg biblioteket 

ut av bibliotekrommet har også en verdi i from av markedsføring av tilbudet sitt.

B 1.5.1  Bibliotekets synlighet i lærings-settinger utenfor biblioteklokalene - potensial

B 1.5.1.1  Bibliotekets synlighet i lærings-settinger utenfor biblioteklokalene - lavt potensial

Bibliotekets ansatte har ingen eller svært begrenset mulighet til å bedrive bibliotekarisk virksomhet eller 

synliggjøre bibliotekets tjenester utenfor bibliotekets lokaler. Eventuelt at det ikke eksisterer lærings-setting-

er i bibliotekets omegn.

B 1.5.1.2  Bibliotekets synlighet i lærings-settinger utenfor biblioteklokalene - medium potensial

Biblioteket har mulighet til å kunne prioritere å bedrive noe av sin virksomhet knyttet til læring utenfor bibli-

oteklokalene. Det finnes flere enn en lærings-setting der biblioteket vil kunne bidra positivt. 

B 1.5.1.3  Bibliotekets synlighet i lærings-settinger utenfor biblioteklokalene - høyt potensial

Det finnes en rekke aktører og studenter i bibliotekets nærmiljø som representerer et åpent miljø der det 

allerede faller helt naturlig at biblioteket tar en rolle og er synlig. Biblioteket vil ha mulighet til å kunne priori-

tere utadrettet virksomhet innenfor sine budsjetter og ansattressurser. 

* “Lærings-settinger” er her brukt som et samlebegrep for situasjoner og/eller steder der det foregår 

læringsvirksomhet. Det kan dreie seg om utdanningsinstitusjoner, lesesaler, stand, messer, seminar, 

klasserom mm.
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B 1.5.2  Bibliotekets synlighet i lærings-settinger utenfor biblioteklokalene - ytelse

B 1.5.2.1  Bibliotekets synlighet i lærings-settinger utenfor biblioteklokalene - lav ytelse

Biblioteket er aldri eller kun sjelden og helt tilfeldig synlig med sin virksomhet og tjenester i lærings-setting-

er.

B 1.5.2.2  Bibliotekets synlighet i lærings-settinger utenfor biblioteklokalene - medium ytelse

Biblioteket er aktive for å få ta del i ulike lærings-settinger som finnes i dets omegn. Det holder seg jevnlig 

oppdatert på hva som finnes av muligheter for å kunne bedrive slik utadrettet virksomhet og synliggjøring 

av biblioteket og dets tjenester.  

B 1.5.2.3  Bibliotekets synlighet i lærings-settinger utenfor biblioteklokalene - høy ytelse

Biblioteket er med som en fast del av innholdet i flere lærings-settinger. Biblioteket har utarbeidet en over-

sikt som forteller hvor og hvordan det skal synliggjøre seg i forskjellige lærings-settinger. Synliggjøringen 

inngår som del av bibliotekets strategiplan eller liknende plandokument.
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B 1.6 
Bibliotekets synlighet som læringsarena gjennom markeds-
føring og på internett*

Det er her gjort en distinksjon mellom tradisjonell markedsføring og «på internett». Dette er gjort for å sikre 

at internett ikke blir nedprioritert. Å synliggjøre seg selv på internett er et håndverk som det tar tid å lære 

seg. Kontinuerlig bruk av nettet som markedsføringsverktøy og -kanal øke både kompetansen til de ansatte 

og synligheten til biblioteket på internett. 

B 1.6.1 Bibliotekets synlighet som læringsarena gjennom markedsføring og 

på internett - potensial

B 1.6.1.1 Bibliotekets synlighet som læringsarena gjennom markedsføring og på internett - lavt potensial

Biblioteket har ingen eller svært begrenset mulighet til å knytte ressurser til markedsføring av sitt tilbud 

som læringsarena. Biblioteket har ingen mulighet for å benytte seg av internett til markedsføring av sine 

tjenester. 

B 1.6.1.2 Bibliotekets synlighet som læringsarena gjennom markedsføring og på internett - 

medium potensial.

Biblioteket har tid og ressurser til å kunne prioritere og synliggjøre seg gjennom markedsføring av seg 

selv som læringsarena. Biblioteket har alle teknologiske forutsetninger for å ta i bruk internett offensivt til 

dette formålet. Det finnes læringsaktører i området som er aktive på internett og som kan være aktuelle for 

biblioteket å synliggjøre seg og sine tjenester gjennom.

B 1.6.1.3 Bibliotekets synlighet som læringsarena gjennom markedsføring og på internett - høyt potensial

Biblioteket har tid og ressurser til å kunne prioritere og synliggjøre seg som læringsarena gjennom 

markedsføring og offensiv bruk av internett. Biblioteket har også tilgang på eller kompetanse til selv å  ar-

beide med grafisk utforming til bruk i sin markedsføring. I bibliotekets omegn er det en rekke læringsaktører 

som er aktive på internett og som dermed vil kunne være nyttige medspillere for biblioteket når det ønsker 

å synliggjøre seg både gjennom tradisjonell markedsføring og på internett.

* Med “internett” menes i dette tilfellet aktivitet på internett, også aktivitet på bibliotekets egen hjemme-

side. 
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B 1.6.2 Bibliotekets synlighet som læringsarena gjennom markedsføring og 

på internett - ytelse

B 1.6.2.1 Bibliotekets synlighet som læringsarena gjennom markedsføring og på internett 

- lav ytelse

Biblioteket enten har ikke hjemmeside eller hjemmesiden deres oppdateres så godt som aldri og fyller 

ingen markedsføringsbehov utover å inneholde generell informasjon. Biblioteket utnytter ikke mulighetene 

som ligger i å synliggjøre seg og sitt læringsarena-tilbud verken via internett eller i markedsføring. Bib-

lioteket har ingen spesielle tanker eller planer knyttet til å kunne markedsføre seg som et læringsarena-

tilbud. Biblioteket er ikke synlig eller kun tilfeldig synlig via andre aktører og deres hjemmesider eller 

markedsføringsmateriell

B 1.6.2.2 Bibliotekets synlighet som læringsarena gjennom markedsføring og på internett - medium ytelse

Biblioteket er aktive brukere av egen hjemmeside som oppdateres minst ukentlig. Biblioteket har et eget og 

godt synlig område på sin hjemmeside som er dedikert til folk som er i en læringssituasjon eller læring-

saktører. Biblioteket benytter minst ett sosialt medium (facebook, twitter e.l.) til å spre informasjon om sitt 

læringsarenatilbud. Bibliotekets læringsarena-tilbud er synlig gjennom læringsaktør(er)s brosjyrer/markeds-

føringsmateriell og internettside

B 1.6.2.3. Bibliotekets synlighet som læringsarena gjennom markedsføring og på internett - høy ytelse

Biblioteket oppdaterer daglig sine hjemmesider med innhold som er knyttet til dets rolle som læringsarena. 

I tillegg kjentgjør biblioteket oppdateringene gjennom bruk av minst en sosial nettjeneste (facebook, twitter 

e.l.). Biblioteket deltar aktivt i samtaler, diskusjoner mm. i sosiale medier som omhandler læring og bibli-

otek. Bibliotekets tilstedeværelse i sosiale medier er tydelig kjentgjort på bibliotekets hjemmesider, og det 

er lagt opp til og kjentgjort at publikum skal kunne kontakte biblioteket via sosiale medier - og få raskt svar.
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B 2 Rom

BUSKERUD MEASURING MODEL 
beta
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B 2.1.1 Grunnleggende tekniske fasiliteter - potensial

B 2.1.1.1 Grunnleggende tekniske fasiliteter - lavt potensial

Biblioteket kan ikke/kan selv ikke ved omprioritering kunne tilby publikum en eller flere av følgende: gratis 

trådløst internett, Pc(’er)* (stasjonær(e) og/eller bærbar(e)), fargekopimaskin.

B 2.1.1.2 Grunnleggende tekniske fasiliteter - medium potensial

Biblioteket har/vil ha mulighet til å kunne tilby publikum gratis, trådløst (og kablet) internett, flere stasjonære 

pc’er* (stasjonær(e) og/eller bærbar(e) og fargekopimaskin og mulighet til å gi rett kopi. 

B 2.1.1.3 Grunnleggende tekniske fasiliteter - høyt potensial

Biblioteket har mulighet til å kunne tilby publikum gratis, trådløst (og kablet) internett, flere stasjonære 

pc’er* (stasjonær(e) og/eller bærbar(e) og fargekopimaskin og mulighet til å gi rett kopi. Biblioteket har 

mulighet til eller kan ved omprioritering snarlig investere i mer og nyere utstyr tilpasset publikums behov og 

ønsker. 

*Pc = Datamaskin som er koblet til internett og har installert en kontorpakke (MS Office, Open Office, 

Libre Office e.l.), er koblet til fungerende printer og koblet til fungerende scanner.

B 2.1 
Grunnleggende tekniske fasiliteter
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B 2.1.2 Grunnleggende tekniske fasiliteter - ytelse

B 2.1.2.1 Grunnleggende tekniske fasiliteter - lav ytelse

Biblioteket gir ikke publikum egen tilgang på en eller flere av følgende: gratis trådløst internett, Pc(’er)* 

(stasjonær(e) og/eller bærbar(e)), fargekopimaskin. Biblioteket har ikke synliggjort i sitt budsjettbehov for 

drift og vedlikehold av grunnleggende tekniske fasiliteter.

B 2.1.2.2 Grunnleggende tekniske fasiliteter - medium ytelse

Biblioteket gir publikum egen tilgang på gratis trådløst internett, flere pc(’er)* (stasjonær(e) og/eller 

bærbar(e)), fargekopimaskin og mulighet for rett kopi. Biblioteket har ikke synliggjort i sitt budsjett behov for 

drift og vedlikehold av grunnleggende tekniske fasiliteter. Drift og vedlikehold av grunnleggende tekniske 

fasiliteter utgjør en egen post på bibliotekets budsjett, og det er nok midler her til at drift og vedlikehold er 

sikret.

B 2.1.2.3 Grunnleggende tekniske fasiliteter - høy ytelse

Biblioteket gir publikum egen tilgang på gratis trådløst internett, flere pc(’er)*, både stasjonære og/eller 

bærbare, fargekopimaskin og mulighet for rett kopi. Biblioteket har i sitt budsjett en egen post for midler 

til vedlikehold av grunnleggende tekniske fasiliteter. Biblioteket har òg ressurser til å vedlikeholde og 

oppdatere dette tekniske utstyret. Biblioteket har flere datamaskiner med kraftig ytelse som kan håndtere 

programvare som krever mye maskinkraft.
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B 2.2 
Studiearbeidsplass

Hva er egentlig en studiearbeidsplass? I denne sammenhengen mener vi et sted der den studerende har 

en stol, et bord/pult med ledig strømuttak i nærheten. Et sted der man vurderer at det er tilstrekkelig med ro 

for å kunne arbeide konsentrert.

B 2.2.1 Studiearbeidsplass - potensial

B 2.2.1.1 Studiearbeidsplass - lavt potensial

Bibliotekets lokaler forhindrer det fra å kunne tilby studiearbeidsplass(er) som definert under pkt. B 2.2

B 2.2.1.2 Studiearbeidsplass - medium potensial

Biblioteket har mulighet for å tilby flere studiearbeidsplasser i sine lokaler. Biblioteket har mulighet til å 

samle flere studiearbeidsplasser på ett dedikert sted som kan styrke møteplassfunksjonen for målgruppen 

som befinner seg i en læringssituasjon.

B 2.2.1.3 Studiearbeidsplass - høyt potensial

Biblioteket har tilstrekkelig med areal til å kunne prioritere godt med studiearbeidsplasser som det er /vil 

være mulig å kunne gi publikum tilgang til utenom bibliotekets ordinære åpningstider. Biblioteket har mu-

lighet til både å fordele studiearbeidsplasser rundt i lokalene og til å samle mange på ett dedikert sted som 

kan styrke møteplassfunksjonen for målgruppen som befinner seg i en læringssituasjon.

B 2.2.2 Studiearbeidsplass - ytelse

B 2.2.2.1 Studiearbeidsplass - lav ytelse

Biblioteket tilbyr ingen studiearbeidsplasser, eller det som tilbys tilfredsstiller definisjonen i pkt. B 2.2.

B 2.2.2.2 Studiearbeidsplass - medium ytelse

Biblioteket tilbyr flere studiearbeidsplasser i sine lokaler. Biblioteket har samlet flere studiearbeidsplasser 

på ett dedikert sted slik at det fungerer som en potensiell møteplass for målgruppen som er i en lærings-

situasjon.

B 2.2.2.3 Studiearbeidsplass - høy ytelse

Biblioteket har prioritert godt med studiearbeidsplasser i lokalene. Samtlige eller noen av studiearbeidsplas-

sene er tilgjengelige for publikum hele døgnet hvis ønskelig. Studieplassene, alle eller noen er samlet på ett 

dedikert sted som kan styrke møteplassfunksjonen for målgruppen som befinner seg i en læringssituasjon.
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B 2.3 
Programvare* tilgjengelig for publikum

Hva slags programvare som er relevant for de ulike studentgruppene vil variere. Som med alt annet knyttet 

til benyttelsen av Buskerud-modellen er det definisjonene av de ulike begrepene som bestemmer om du får 

relevante målinger. Det er med andre ord stort behov for å gjøre lokale tilpasninger på dette punktet. 

Det finnes programvare som fyller viktige funksjoner for folk i en læringssituasjon, og det er denne program-

varen vi forsøker å trekke frem i våre definisjoner på dette punktet. Vi har og med grad av tilgjengelighet for 

publikum som en faktor. Mange bibliotek har en rekke datamaskiner tilgjengelig for publikum. Ofte renskes 

maskinene for nyinstallert programvare når brukeren logger seg ut etter endt økt. Biblioteket selv må derfor 

sørge for at den ønskede programvaren er installert på en slik måte at den ikke renskes bort etter hver 

gang. Dersom kompetansen om programvare er god blant personalet , vil biblioteket gjennom bruk av åpen 

programvare kunne tilby publikum det aller meste av nødvendig programvare. Bruk av programvare krever 

også en viss grad av kompetanse om denne programvaren og en forståelse for hvordan ulik programvare 

fungerer. 

B 2.3.1 Programvare tilgjengelig for publikum - potensial

B 2.3.1.1 Programvare tilgjengelig for publikum - lavt potensial

Biblioteket står uten muligheter til å kjøpe programvare til sine datamaskiner (dersom de har noen) som er 

tilgjengelige for publikum. Eller at Interne IKT-retningslinjer hindrer biblioteket i å installere den nødvendige 

programvaren, enten gratis eller kjøpe-programvare. Andre varianter kan være at biblioteket ikke har noen 

studenter blant sitt publikum, eller i dialog med denne gruppen har kommet frem til at disse slett ikke har 

noen spesielle behov hva programvare angår.

B 2.3.1.2 Programvare tilgjengelig for publikum - medium potensial

Biblioteket har budsjett der det er rom for å prioritere å kunne kjøpe inn og holde oppdatert noe program-

vare som møter studenters behov. Det finnes studenter som bruker biblioteket som er tilknyttet studier som 

har spesielle behov for programvare, og biblioteket vil kunne opprette en dialog med disse studenten om 

hvilken programvare som er aktuell. 

B 2.3.1.3 Programvare tilgjengelig for publikum - høyt potensial

Biblioteket har budsjett til å kunne kjøpe inn den programvaren som benyttes i studier av de studentene 

som frekventerer biblioteket, selv programvare som koster nokså store summer. Det vil kunne skaffes til 

veie ressurser nok i biblioteket til å kunne følge opp “programvare-parken”, slik at bibliotekets tilbud ikke er 

utdatert.

*Programvare = både programvare som installeres lokalt og programmer, apps, plug-ins mm. som er 

nettbaserte.
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B 2.3.2 Programvare tilgjengelig for publikum - ytelse

B 2.3.2.1 Programvare tilgjengelig for publikum - lav ytelse

Biblioteket har ingen programvare utover det basale*. Biblioteket har ikke skaffet seg kunnskap om even-

tuelle behov for spesifikk programvare blant studentene som bruker biblioteket. Biblioteket tilbyr verken i 

sine lokaler eller på sine nettsider noe informasjon om programvare til bruk i læring.

*Se vår definisjon av PC og hva slags programvare den skal inneholde i punkt B 2.1

B 2.3.2.2 Programvare tilgjengelig for publikum - medium ytelse

Biblioteket har et bevisst forhold til programvare og betydningen det kan ha for folk som befinner seg i en 

læringssituasjon. Biblioteket har også på sine nettsider samlet informasjon om ulike typer programvare og 

hva slags funksjoner den fyller. Herunder også hva slags gratisalternativer som finnes til proprietær pro-

gramvare. Dette som en ekstra service til studentene og publikum som bruker bibliotekets nettsider.

B 2.3.2.3 Programvare tilgjengelig for publikum - høy ytelse

Biblioteket ser informasjon om programvare som en naturlig og viktig del av sitt tilbud til publikum som 

befinner seg i en læringssituasjon. Biblioteket har et bevisst forhold til programvare og betydningen det 

kan ha for folk som befinner seg i en læringssituasjon. Biblioteket holder seg og sitt publikum oppdatert på 

ulike typer programvare som er aktuell til bruk i læringssammenheng. Biblioteket har både i sine lokaler og 

på sine nettsider samlet informasjon om ulike typer programvare og hva slags funksjoner den fyller. Dvs. 

profilerer sitt eget programvaretilbud. Herunder også hva slags gratisalternativer som finnes til proprietær 

programvare. Dette som en ekstra service til studentene som bruker biblioteket
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B 2.4 
Grupperom til disposisjon for publikum

Et grupperom er viktig å kunne tilby den eller de som befinner seg i en læringssituasjon. At studenter kan 

samles og arbeide uforstyrret i grupperom er et viktig tilbud for et folkebibliotek å kunne gi. Et grupperom 

som er utstyrt med godt inventar og teknologi som muliggjør kommunikasjon over internett for flere kan 

være et sentralt supplement for mange som befinner seg i en studiesituasjon.

B 2.4.1 Grupperom til disposisjon for publikum - potensial

B 2.4.1.1 Grupperom til disposisjon for publikum - lavt potensial

Biblioteket opererer på et minimum av arealer, eller har så dårlige lokaler at det ikke lar seg gjøre å tilby 

publikum et grupperom. Eventuelt at biblioteket har arealene men ingen mulighet til å innrede arealene som 

et grupperom med utgangspunkt i nåværende budsjett.

B 2.4.1.2 Grupperom til disposisjon for publikum - medium potensial

Biblioteket har areal nok og et bibliotekrom der det er mulig å gjøre prioriteringer slik at et eller flere grup-

perom kan etableres i biblioteklokalene. Biblioteket har ressurser til å holde seg med et møterom med 

møtebord, stoler, lerret, projektor og tilhørende datamaskin slik at rommet kan brukes til samarbeid over 

internett. 

B 2.4.1.3 Grupperom til disposisjon for publikum - høyt potensial

Biblioteket har arealer som muliggjør å kunne tilby flere grupperom som er utstyrt med innredning og 

teknologi som muliggjør kommunikasjon over internett til publikum. Biblioteket har midler på sitt budsjett til 

å holde grupperommene oppdatert og vedlikeholdt både hva teknologisk utstyr og innredning angår. Bibli-

oteket har mulighet til å gjøre ett eller flere av møterommene tilgjengelig(e) for publikum døgnet rundt.
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B 2.4.2 Grupperom til disposisjon for publikum - ytelse

B 2.4.2.1 Grupperom til disposisjon for publikum - lav ytelse

Biblioteket tilbyr ikke sitt publikum grupperom, eller grupperommet som tilbys har en så dårlig og/eller 

mangelfull innredning at det ikke kan benyttes til å arbeide med studier i. For mye støy gjennom vegger kan 

også være en faktor som spiller negativt inn for et grupperom.

B 2.4.2.2 Grupperom til disposisjon for publikum - medium ytelse

Biblioteket tilbyr sitt publikum grupperom som i tillegg til nødvendig innredning inneholder teknologisk 

utstyr som muliggjør kommunikasjon over internett. Dette betyr en datamaskin koblet opp til fastmontert 

projektor og lerrett og lydanlegg inkludert mikrofon(er) som fanger opp lyd fra grupperommet slik at flere 

kan kommunisere via samme lydsystem. 

B 2.4.2.3 Grupperom til disposisjon for publikum - høy ytelse

Biblioteket tilbyr sitt publikum ett eller flere grupperom som i tillegg til nødvendig innredning inneholder 

teknologisk utstyr som muliggjør kommunikasjon over internett. Dette betyr en datamaskin koblet opp til 

fastmontert projektor og lerrett og lydanlegg inkludert mikrofon(er) som fanger opp lyd fra grupperommet 

slik at flere kan kommunisere via samme lydsystem. Ett eller flere av grupperommene er også innredet med 

smartboard(s). Ett eller flere av grupperommene er tilgjengelig døgnet rundt for publikum ved behov.
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En sosial tilleggsverdi til studiene er en faktor som ikke må undervurderes. Dersom folkebiblioteket skal 

fungere som en læringsarena må det utnytte sine muligheter for å tilrettelegge for et sosialt læringsmiljø for 

målgruppen.

“Så kan vi legge til en tredje viktig kvalitet som bidrar til å øke dine prestasjoner som student: Det sosiale 

læringsmiljøet på studiesenteret ditt. Det kommer mye god inspirasjon og læring ut av en kaffekopp i lag 

med andre studenter!”  -Studiesenteret.no

B 2.5.1 Tilrettelegging for et sosialt læringsmiljø - potensial

B 2.5.1.1 Tilrettelegging for et sosialt læringsmiljø - lavt potensial

Biblioteket har ingen muligheter til å prioritere å legge til rette for et sosialt læringsmiljø for studenter som 

benytter seg av biblioteket. Det kan dreie seg om plass, ansattressurser, midler e.l. som gjør det umulig 

for biblioteket å tilrettelegge for et sosialt læringsmiljø. Vi må her også kunne driste oss til å tillate en viss 

skjønnsmessig vurdering slik at dersom lokalene oppfattes som for stygge og dårlige til å kunne danne 

åsted for et sosialt læringsmiljø kan man karakterisere det som et lavt potensial.

B 2.5.1.2 Tilrettelegging for et sosialt læringsmiljø - medium potensial

Biblioteket har nødvendig areal og mulighet mtp. ansattressurser og evt. noe økonomiske midler til å kunne 

å prioritere å tilrettelegge for et sosialt læringsmiljø i sine lokaler. 

B 2.5.1.3 Tilrettelegging for et sosialt læringsmiljø - høyt potensial

Biblioteket har rikelig med areal som kan fylles med tanke på å styrke det sosiale læringsmiljøet for mål-

gruppen. Biblioteket har mulighet til å prioritere både ansattressurser til å kunne arbeide med dette, invest-

eringsmidler og midler til å drifte og vedlikeholde et areal som dekker dette formålet. Det er heller ingen ytre 

hindringer/reguleringer eller bestemmelser knyttet til bibliotekbygget, hvordan biblioteksvirksomheten skal 

drives e.l. som hindrer biblioteket fra å utvikle det sosiale læringsmiljøet sitt.

B 2.5 
Tilrettelegging for et sosialt læringsmiljø
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B 2.5.2 Tilrettelegging for et sosialt læringsmiljø - ytelse

B 2.5.2.1 Tilrettelegging for et sosialt læringsmiljø - lav ytelse

Biblioteket har ikke gjort særlige forsøk på å legge til rette for at studentene som (evt.) frekventerer bib-

lioteket har noe sosialt læringsmiljø. Bibliotekenes lokaler er så dårlige at selv om det er gjort forsøk fra 

bibliotekets side på å oppnå et sosialt læringsmiljø fungerer det ikke i praksis. 

B 2.5.2.2 Tilrettelegging for et sosialt læringsmiljø - medium ytelse

Det er lagt til rette for et sted å sitte sammen der publikum kan prate med vanlig stemme. Innredningen er 

‘mykere’ enn f.eks i grupperom eller studiearbeidsplassen. Det er mulig å innta drikke og/eller mat i dette 

arealet. kanskje tilbyr biblioteket også selv kaffe til sitt publikum, enten gratis eller ved bruk av automat. 

Bibliotekets personale deltar noe med tanke på å styrke det sosiale fellesskapet blant studentene som 

bruker biblbioteket.

B 2.5.2.3 Tilrettelegging for et sosialt læringsmiljø - høy ytelse

Biblioteket har fokus på at studentene som bruker biblioteket skal ha et sosialt læringsmiljø. Biblioteket 

har derfor tett dialog med studentene som benytter seg av biblioteket til sine læringsformål og utvikler det 

sosiale læringsmiljøet sammen med dem. Biblioteket tilbyr de studerende en form for enkelt kafétilbud i el-

ler i tilknytning til biblioteket. Bibliotekets personale deltar også selv til at det sosiale læringsmiljøet styrkes. 

Dette kan skje gjennom en aktiv kobling av ulike studenter, tiltak/tilbud som appellerer til å studentene slik 

at de samles rundt emner/evenement e.l. med formål om nettopp å styrke det sosiale læringsmiljøet på sitt 

bibliotek.
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B 3 Kompetanse

BUSKERUD MEASURING MODEL 
beta
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B 3.1.1 Plan for egen kompetanseheving - potensial

Om vurdering av potensial for tilegnelse av kompetanse: Man må kunne ta utgangspunkt i at alle bibli-

otekansatte har i seg potensial for å lære seg de ulike kompetansene som er skissert her i en slik grad at 

muligheten for å score høyt på potensial er tilstede. Å vurdere sitt potensial for kompetanse som lavt eller 

medium med grunnlag i at man “ikke er så flink med data” e.l. er å undervurdere seg selv. Når det er sagt, 

finnes det selvfølgelig særskilte tilfeller der potensial for tilegnelse ikke kan vurderes som høyt, men det 

skal da ligge mer dyptgående årsaker, medisinske e.l. for at potensialet ikke kan være høyt. Ytre om-

stendigheter som kan trekke potensial for tilegnelse av kompetanse ned finnes også, men dette vil komme 

frem i definisjonene.

B 3.1.1.1 Plan for egen kompetanseheving - lavt potensial

Biblioteket vil ikke kunne gjennomføre kompetanseheving i tråd med en kompetanseplan, og/eller er forhin-

dret fra å utarbeide egen kompetanseplan for biblioteket.

B 3.1.1.2 Plan for egen kompetanseheving - medium potensial

Biblioteket har mulighet til å utforme egne planer for kompetanseheving og det er ingenting i virksomheten 

som er til hinder for at kompetanseheving og utvikling skal kunne skje ved hjelp av en plan for å rettlede 

bibliotekets satsing på kompetanse.

B 3.1.1.3 Plan for egen kompetanseheving - høyt potensial

Biblioteket har mulighet til å utforme egne planer for kompetanseheving og det finnes også andre aktører 

som biblioteket kan samarbeide med hvis dette anses som nyttig for å kunne øke utbyttet av en kompetan-

seplan ytterligere. Biblioteket har mulighet til å få en kompetansehevingsplan forankret både politisk og 

administrativt. Dette kan skje enten i form av en egen plan for kompetanse, eller at bibliotekets kompetanse-

heving og vedlikehold av denne inngår som et eget område innunder annet planverk som f.eks en egen 

bibliotekplan eller kulturplan e.l. Biblioteket vil i så tilfelle også ha mulighet til å prioritere kompetanseut-

vikling i sitt budsjett dersom det finner det nyttig.

B 3.1 
Plan for egen kompetanseheving
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B 3.1.2 Plan for egen kompetanseheving - ytelse

B 3.1.2.1 Plan for egen kompetanseheving - lav ytelse

Biblioteket har ingen plan for kompetanseheving. Eventuelt at noe kompetanseutvikling skjer, men at det 

fordeles særdeles skjevt blant ansatte, eller at det ikke ligger noen vurdering bak hvordan kompetanseut-

viklingen fordeles. Eller at biblioteket har en kompetanseplan som er vedtatt men som ikke følges opp, slik 

at det i praksis ikke merkes at det eksisterer en slik plan. Eller at det eksisterer en plan, men at den ikke 

ivaretar de kompetansebehovene som bidrar til å utvikle biblioteket til en læringsarena.

B 3.1.2.2 Plan for egen kompetanseheving - medium ytelse

Biblioteket har en plan for kompetanseheving. Kompetanse om biblioteket som læringsarena er et eget 

prioritert kompetanseområde. Planen er å finne skriftlig og den er vedtatt minst av biblioteket selv og eller 

vedtatt høyere opp eller andre steder i bibliotekets egen organisasjon. Planen er styrende for valgene som 

biblioteket tar for kompetanseheving- og utvikling. Det er knyttet definisjoner for måloppnåelse til komp-

etanseplanen. Planen sørger for en jevn spredning av kompetansetilbud blant bibliotekpersonalet. Planen 

revideres minst årlig. 

B 3.1.2.3 Plan for egen kompetanseheving - høy ytelse

Bibliotekets plan for kompetanseheving er skriftlig og vedtatt av biblioteket samt vedtatt eller orientert om 

politisk og den er å finne igjen i planverk ellers i organisasjonen, dvs. der det kan forventes at en slik plan er 

referert til eller tatt med i sin helhet. Kompetanse om biblioteket som læringsarena er et eget prioritert komp-

etanseområde. Planen ivaretar hele personalets behov for kompetanseheving. Planen går detaljert til verks, 

og det knyttes kompetansemål og definisjoner for måloppnåelse til planen og bibliotekets virksomhet som 

helhet og til den enkelte ansattes kompetanseutvikling. Planen revideres minst årlig.
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Kompetanse om digitale studieverktøy handler om å kjenne til digitale verktøy som brukes i studiesam-

menheng, for eksempel referanseverktøy, og å kunne gi relevante tips og veiledning til elever og studenter. 

Utviklingen av sosiale internett-tjenester har gitt oss en del “smarte internett-verktøy” som er nyttige i en 

utdanningssammenheng. Noen av disse verktøyene også nyttige for annet publikum som vil holde seg 

oppdatert eller søker å organisere informasjonsflommen på nettet. Under digitale studieverktøy hører også 

kompetanse om læringsplattform med. Dersom det er aktuelt kan biblioteket vektlegge kompetanse om 

læringsplattform ytterligere i punkt B 3.3. 

 

B 3.2.1 Kompetanse om digitale studieverktøy - potensial

B 3.2.1.1 Kompetanse om digitale studieverktøy - lavt potensial

Det er ingen eller svært begrensede muligheter for at bibliotekets personale skal kunne tilegne seg komp-

etanse om digitale studieverktøy.

B 3.2.1.2 Kompetanse om digitale studieverktøy - medium potensial
Bibliotekets personale kan prioritere å tilegne seg kompetanse om digitale studieverktøy. Dette innebærer 

at de vil kunne få tilgang på studieverktøy som også koster penger samt at det ikke er hindringer i veien for 

å benytte seg av digitale studieverktøy som er gratis.

B 3.2.1.3 Kompetanse om digitale studieverktøy - høyt potensial

Det er gode muligheter for at bibliotekets personale skal kunne tilegne seg kompetanse om digitale studi-

everktøy. Det vil si at det kan prioriteres tilstrekkelige personalressurser til kontinuerlig å kunne prioritere å 

øke kompetansen om digitale studieverktøy blant personalet.

B 3.2 
Kompetanse om digitale studieverktøy
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B 3.2.2 Kompetanse om digitale studieverktøy - ytelse

B 3.2.2.1 Kompetanse om digitale studieverktøy - lav ytelse

Den kompetansen som finnes om digitale studieverktøy er liten og tilfeldig, og også tilfeldig fordelt mellom 

personalet i biblioteket. 

B 3.2.2.2 Kompetanse om digitale studieverktøy - medium ytelse

Personalet har kjennskap til og kan veilede i bruk av studiestøttende verktøy. Om ikke alle i biblioteket kan 

tjenestene, så har kanskje én eller to (avhengig av størrelse på biblioteket) praktisk kunnskap, slik at andre 

kan henvise til dem. 

B 3.2.2.3 Kompetanse om digitale studieverktøy - høy ytelse

De ansatte har god kompetanse om digitale studieverktøy. De kjenner til og kan veilede i bruken av digitale 

referanseverktøy, først og fremst gratis tilgjengelige tjenester (som zotero, scrapbook) eller hvis man har 

tilgang til betalingstjenester som EndNote. Videre at de kjenner til kommunikasjonsverktøy som muliggjør 

samarbeid på tvers av geografisk avstand, som Skype eller andre møteromssoftware. De ansatte kan og 

veilede i bruk av andre digitale verktøy hvor organisering og sortering av informasjonskilder og kommu-

nikasjon er målet.  Sosiale bokmerkingstjenester som Diigo og Delicious, eller levende bokmerker som 

Netvibes og Google Reader er eksempler. 
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B 3.3 
Kompetanse om digitale læringsplattformverktøy

Nesten alle studenter og elever i Norge forholder seg nå til en læringsplattform allerede fra barnesko-

len. De største læringsplattformene her er Microsoft Learning Gateway (MLG), It’s Learning og Fronter. 

Læringsplattformen er et gjennomgående verktøy som er i stadig utvikling, dvs. at det stadig knyttes nye 

funksjoner og muligheter til dette verktøyet. For et bibliotek som ønsker å utvikle seg som læringsarena vil 

det være en styrke å ha kjennskap til hvordan en eller flere læringsplattformer fungerer og hvilke muligheter 

og begrensninger de representerer.

B 3.3.1 Kompetanse om digitale læringsplattformverktøy - potensial

En læringsplattform er en lukket arena. Det er i første omgang bare lærere og elever ved en skole som har 

brukernavn og passord. Det er mulig å lage seg en gjestebruker, men man er avhengig av at skolen/ikt-ans-

varlig er villig til å invitere biblioteket inn, først som generell bruker, og seinere evt. med tilgang til elevenes 

fag. Potensial her er derfor i stor grad avhengig av andre part. Jeg vil tro at det kan være vanskelig for et 

folkebibliotek å argumentere for hvorfor de skal ha tilgang til dette. En mulighet er hvis det finnes et skole-

bibliotek med et eget fag i læringsplattformen. For folkebibliotek som er kombinasjonsbibliotek vil det nok 

være et større potensial enn for rene folkebibliotek.

B 3.3.1.1 Kompetanse om digitale læringsplattformverktøy - lavt potensial

Biblioteket har ingen kontakt eller samarbeid med en skole/utdanningsinstitusjon som gir mulighet for å få 

tilgang til en læringsplattform

B 3.3.1.2 Kompetanse om digitale læringsplattformverktøy - medium potensial

Biblioteket har kontakt eller samarbeid med en skole eller utdanningsinstitusjon og har dermed mulighet 

til å få tilgang til en læringsplattform og til å sjekke ut hvordan de kan ta verktøyet i bruk for å fremme sin 

virksomhet overfor brukere fra skolen/institusjonen.

B 3.3.1.3 Kompetanse om digitale læringsplattformverktøy - høyt potensial

Biblioteket har allerede et godt samarbeid med en skole/utdanningsinstitusjon og er involvert i undervisn-

ingsrelaterte aktiviteter (for eksempel et kombinasjonsbibliotek), slik at det å få tilgang til en læringsplat-

tform vil kunne gi biblioteket mulighet til også å yte service direkte gjennom læringsplattformen. 
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B 3.3.2 Kompetanse om digitale læringsplattformverktøy - ytelse

B 3.3.2.1 Kompetanse om digitale læringsplattformverktøy - lav ytelse

Det gjøres ingen innsats for å komme i kontakt med skole/utdanningsinstitusjon for å sette seg inn i hva 

en læringsplattform er/kan brukes til. Tilgang til et slikt verktøy oppfattes ikke som noe som kan tjene bibli-

oteket i å fremme sine aktiviteter eller tjenester overfor brukerne

B 3.3.2.2 Kompetanse om digitale læringsplattformverktøy - medium ytelse

Bibliotekets ansatte har forståelse for hva en læringsplattform er og vet hvordan den fungerer. På dette 

nivået vil man kjenne til og vite om, være orientert, men ikke ta i bruk i egen virksomhet.

B 3.3.2.3 Kompetanse om digitale læringsplattformverktøy - høy ytelse

Her er det et tett samarbeid mellom biblioteket og en skole/utdanningsinstitusjon. Biblioteket er involvert 

i undervisningsrelaterte aktiviteter, som de bruker læringsplattformen til å formidle. Biblioteket har dirkete 

kontakt med elver/studenter gjennom læringsplattformen.
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B 3.4 
Basesøk-kompetanse

I basesøk-kompetanse ligger både den enkelte bibliotekansattes evne til å søke etter informasjonskilder 

ulike steder, kunnskap om gratis databaser på internett og evne til å gjøre et grundig referanseintervju. 

Et folkebiblioteks behov for basesøk-kompetanse blant sine ansatte vil trolig øke i takt med størrelsen på 

biblioteket og dets publikum. 

B 3.4.1 Basesøk-kompetanse - potensial

B 3.4.1.1 Basesøk-kompetanse - lavt potensial

Biblioteket har ingen eller særdeles begrensede muligheter for å prioritere å tilegne seg og praktisere 

basesøk-kompetanse. Bibliotekets hardware og eller software utgjør et hinder, eller tilgang til betalingsda-

tabaser vil ikke være mulig.

 

B 3.4.1.2 Basesøk-kompetanse - medium potensial

Biblioteket vil ha mulighet for å prioritere å tilegne seg og praktisere basesøk-kompetanse. Bibliotekets 

hardware og eller software utgjør inget hinder, og tilgang til utvalgte betalingsdatabaser vil kunne priori-

teres.

B 3.4.1.3 Basesøk-kompetanse - høyt potensial

Biblioteket vil kunne ha muligheter til å etablere samarbeid med et UH-bibliotek gjennom det få tilgang til 

alle eller mange av de basene UH-biblioteket abonnerer på. Ikke minst også tilgang på den oppdaterte 

kompetansen på basesøk som finnes blant UH-bibliotekets ansatte. Biblioteket vil dermed kunne gi sine 

brukere tilgang til godt kvalifisert forskningsmateriale og veilede dem på riktig måte.
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B 3.4.2 Basesøk-kompetanse - ytelse

B 3.4.2.1 Basesøk-kompetanse - lav ytelse

Biblioteket forholder seg kun til egen biblioteketskatalog og har ingen kompetanse til å kunne veilede ut 

over dette. Lav kompetanse gir lite rom for å utvikle en god referansesamtale.

B 3.4.2.2 Basesøk-kompetanse - medium ytelse

Biblioteket har en vid ramme for referanser, og kjenner flere baser for søk. Bibliotekarene kjenner seg 

trygge på søk i flere ulike kilder, det være seg artikkeldatabaser eller gratis nettbaser som for eksempel 

Lovdata, Atekst, SMIL (Skandinavisk medisinsk informasjon for legfolk), Helsebiblioteket osv.

B 3.4.2.3 Basesøk-kompetanse - høy ytelse

Biblioteket har en bevisst holdning til hvilke baser de kjenner til og veileder i, holder seg oppdatert på 

annen utvikling. Biblioteket har også valgt å abonnere på en eller flere e-tidsskriftbaser. Å gi den enkelte 

bruker likeverdige tjenester, i den forstand at en bruker som har et oppsøkende og omfattende referans-

espørsmål skal få et grundig og gjennomtenkt svar, mens en låner som har et kort og enkelt referans-

espørsmål skal få et kjapt og enkelt svar. Biblioteket synliggjør også sin kompetanse på dette området 

gjennom å fortelle om det i markedsføringsmateriell, på hjemmesider og i bibliotekets lokaler. Biblioteket 

samarbeider med et UH-bibliotek for å få tilgang på den oppdaterte kompetansen på basesøk som finnes 

blant UH-bibliotekets ansatte. 
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B 3.5 
Praktisk-teknisk kompetanse

Praktisk-teknisk kompetanse dreier seg i stor grad om evne til å kunne håndtere de tekniske utfordringer 

som følger med bibliotekets tekniske utstyr som f.eks. publikumsmaskiner, kopimaskiner, skannere o.l. 

I tillegg kommer kunnskap om basal programvare eller manøvrering i operativsystemer. Videre også 

kompetanse på teknisk og teknologisk utstyr som biblioteket ikke nødvendigvis selv er eier av. Dette omfat-

ter smart-telefoner, digitale foto- og videokamera, nettbrett osv. Ved at biblioteket selv innehar utstyr er 

selvsagt grunnlaget for å lære seg å håndtere dette utstyret bedre enn om det ikke har utstyret.

  

B 3.5.1 Praktisk-teknisk kompetanse - potensial

B 3.5.1.1 Praktisk-teknisk kompetanse - lavt potensial

Biblioteket står uten mulighet til i det hele tatt å kunne prioritere praktisk-teknisk kompetanse, eller det er 

kun mulig med tilfeldig oppfølging av en eventuell praktisk-teknisk kompetanse. Eller Biblioteket står uten 

eller med svært lite tekniske fasiliteter som personalet kan opparbeide seg kompetanse på. Biblioteket vil 

ikke kunne prioritere å forbedre de tekniske fasilitetene innfor dagens rammer. 

B 3.5.1.2 Praktisk-teknisk kompetanse - medium potensial

Biblioteket har god mulighet til å prioritere praktisk-teknisk kompetanse blant personalet. Det er ingen di-

rekte hindringer for at biblioteket kan både øke og oppdatere seg på praktisk-teknisk kompetanse som gjør 

dem bedre egnet til spontant å kunne håndtere henvendelser fra publikum eller situasjoner som oppstår 

med ulike tekniske fasiliteter.

B 3.5.1.3 Praktisk-teknisk kompetanse - høyt potensial

Biblioteket har tilstrekkelig med ressurser til å kunne prioritere å ha fokus på personalets praktisk-tekniske 

kompetanse. Dette innebærer også rom for vedlikehold og oppdatering av denne kompetansen på jevnlig 

basis. Utstyrsparken til biblioteket er rikholdig nok til at personalet ved hjelp av denne kan opprettholde sin 

kompetanse og holde seg oppdatert.
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B 3.5.2 Praktisk-teknisk kompetanse - ytelse

B 3.5.2.1 Praktisk-teknisk kompetanse - lav ytelse

Biblioteket har ingen eller svært lav praktisk-teknisk kompetanse. Det er ikke lagt opp til en styrking av den 

praktisk-teknisk kompetansen blant de ansatte . Biblioteket står uten eller med svært lite tekniske fasiliteter 

som personalet kan opparbeide seg praktisk-tekniskkompetanse på. Biblioteket har ikke gjort seg noen 

tanker eller lagt en strategi for hvordan de skal kunne forbedre den praktisk-tekniske kompetansen.

B 3.5.2.2 Praktisk-teknisk kompetanse - medium ytelse

Biblioteket prioriterer praktisk-teknisk kompetanse blant personalet. Det er også et fokus på å oppdatere 

seg på praktisk-teknisk kompetanse. Enten hele eller deler av personalet kjenner seg egnet til spontant å 

kunne håndtere henvendelser fra publikum eller situasjoner som oppstår med ulike tekniske fasiliteter.

B 3.5.2.3 Praktisk-teknisk kompetanse - høy ytelse

Biblioteket prioriterer praktisk-teknisk kompetanse blant personalet. Det er også et fokus på å oppdatere 

seg på praktisk-teknisk kompetanse. Enten hele eller deler av personalet kjenner seg egnet til spontant å 

kunne håndtere henvendelser fra publikum eller situasjoner som oppstår med ulike tekniske fasiliteter.

Biblioteket synliggjør også sin kompetanse på dette området gjennom å fortelle om det i markedsførings-

materiell, på hjemmesider og i bibliotekets lokaler.
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B 3.6 
Kompetansedeling

B 3.6.1 Kompetansedeling - potensial

B 3.6.1.1 Kompetansedeling - lavt potensial

Biblioteket har ingen å dele kompetanse med internt eller i organisasjonen eller fagmiljøet, eller det vil ikke 

være mulig for biblioteket å prioritere å øke graden av kompetansedeling selv om ønske om det finnes. 

B 3.6.1.2 Kompetansedeling - medium potensial

Bibliotekets forutsetninger for kompetansedeling er gode. Hverken teknologisk infrastruktur og eller res-

surser er direkte til hinder for at deling av kompetanse kan prioriteres av biblioteket. 

B 3.6.1.3 Kompetansedeling - høyt potensial

Bibliotekets forutsetninger for kompetansedeling er svært gode. Hverken teknologisk infrastruktur eller 

ressurser er direkte til hinder for at deling av kompetanse kan prioriteres av biblioteket. Det vil kunne la seg 

gjøre å forankre kompetansedeling i en plan for kompetanse. 

B 3.6.2 Kompetansedeling - ytelse

B 3.6.2.1 Kompetansedeling - lav ytelse

De ansatte deler aldri eller sjelden kompetanse internt på egen arbeidplass eller eksternt til andre i omegn 

eller fagmiljøet. Det vil si at det ikke finnes en kultur for å formidle kompetanse på personalmøter, lage 

referat eller på annen måte dele skriftlig eller muntlig fra faglige kurs/seminar som den enkelte deltar på. 

Eventuell kompetanseheving forblir hos den enkelte.

B 3.6.2.2 Kompetansedeling - medium ytelse

Hos noen av de ansatte oppfattes deling som et positivt tiltak. De er også selv flinke til å dele faglig stoff 

med kolleger og utad, og oppfatter dette som verdifullt. Delingen er i stor grad basert på den enkeltes egne 

initiativ, og ikke formalisert. 

B 3.6.2.3 Kompetansedeling - høy ytelse

Det er en kultur for deling både internt blant de ansatte, men også mellom bibliotekets ansatte og andre 

bibliotekmiljø eller omverdenen. Likeledes er det evne til å plukke opp og videreformidle det andre deler av 

relevant erfaring og kunnskap. Deling skjer systematisk, ikke tilfeldig, og det oppfattes i kolleget som noe 

positivt og forventes av hver enkelt både fra ledelsen og fra kollegene. Biblioteket har en egen kompetanse-

plan der deling/spredning av kompetanse inngår.
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B 3.7 
Veiledningskompetanse

B 3.7.1 Veiledningskompetanse - Potensial

B 3.7.1.1 Veiledningskompetanse - lavt potensial

Biblioteket har ingen eller svært små muligheter for at personalet kan tilegne seg kompetanse på veiledning 

av studenter eller andre som befinner seg i en læringssituasjon.

B 3.7.1.2 Veiledningskompetanse - medium potensial

Bibliotekets personale vil kunne prioritere å tilegne seg kunnskap og erfaring om veiledning i utvalgte kata-

logsystemer og databaser og/eller relevant programvare.

B 3.7.1.3 Veiledningskompetanse - høyt potensial

Biblioteket har gode muligheter for å tilegne seg kompetanse i veiledning. Det vil si at det kan prioriteres 

tilstrekkelig med personalressurser til å kunne prioritere å øke veiledningskompetansen og den enkeltes 

forståelse av læring og kunnskapsformidling. 

B 3.7.2 Veiledningskompetanse - Ytelse

B 3.7.2.1 Veiledningskompetanse - lav ytelse

Det er ingen eller liten bevissthet i organisasjonen om behovet for å gi brukere opplæring og veiledning i 

bruk av bibliotekets katalogsystemer og databaser, og det er ikke fokus på å styrke denne kompetansen 

som en viktig del av å utvikle biblioteket som læringsarena.

B 3.7.2.2 Veiledningskompetanse - medium ytelse

Det er ulik praksis blant de ansatte. Noen veileder og gir aktiv brukeropplæring, mens andre lar det være. 

Det er ingen klar bevissthet i organisasjonen om veiledning skal gis systematisk eller ikke. Det kan være 

laget lenker til videoer eller lignende som andre har produsert om bruk av katalogsystemer eller databaser, 

men det er tilfeldig om brukerne blir henvist til disse eller ikke.

B 3.7.2.3 Veiledningskompetanse - høy ytelse

De ansatte er trygge i sin veilederrolle og gir brukeropplæring som en naturlig del av formidling i refer-

ansesituasjonen. Det er produsert egne instruksjonsvideoer eller laget informasjonsfoldere på papir som 

informere om tilgang til og bruk av katalogene og databasene. Brukerne tilbys systematisk opplæring, 

enten “her og nå”, ved neste anledning eller ved å få tilsendt materiale via epost. Veiledningskompetansen 

og vedlikeholdet av denne er forankret i bibliotekets planverk.
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B 4 Samling / Læringsmedier og -ressurser

BUSKERUD MEASURING MODEL 
beta
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B 4.1.1 Pensum- og støttelitteratur - potensial

B 4.1.1.1 Pensum- og støttelitteratur - lavt potensial

Biblioteket kan ikke prioritere ressurser og/eller har ikke mulighet til å kunne kjøpe inn pensum- og støt-

telitteratur utover det som tilfeldigvis kjøpes inn i forbindelse med samlingen ellers. Biblioteket har svært få 

eller ingen studerende i sitt omegn so har behov for pensum- og støttelitteratur. Blant studentene er det få 

fra hvert studie og sannsynligheten for gjenbruk av pensumlitteraturen er så lav at innkjøp ikke vil kunne bli 

prioritert. Biblioteket har mulighet til å skaffe noe pensum gjennom fjernlånsordningen.

B 4.1.1.2 Pensum- og støttelitteratur - medium potensial

Biblioteket har nødvendige ressurser til å kunne prioritere å kjøpe inn pensum- og støttelitteratur tilpas-

set de av brukerne som er i en læringssituasjon i bibliotekets omegn sine behov. Biblioteket vil kunne ha 

mulighet til å gjennomføre en brukerundersøkelse blant målgruppa for å tilpasse sin satsing på pensum- og 

støttelitteratur. Det eksisterer folk i regionen som er studenter, gjerne også flere som studerer det samme, 

og som benytter seg av eller vil kunne ønske seg å benytte biblioteket som læringsarena. Biblioteket kan få 

tilgang på pensum- og støttelitteratur gjennom fjernlånsordningen.

B 4.1.1.3 Pensum- og støttelitteratur - høyt potensial

Biblioteket har gode muligheter til å kunne prioritere ressurser til å kjøpe inn pensum- og støttelitteratur 

som er tilpasset behovene til de av brukerne i bibliotekets omegn som er i en læringssituasjon. Biblioteket 

vil kunne ha mulighet til å gjennomføre en brukerundersøkelse blant målgruppa for å tilpasse sin satsing 

på pensum- og støttelitteratur. Det er mange i regionen som er studenter, gjerne også flere som studerer 

det samme, og som benytter seg av eller vil kunne ønske seg å benytte biblioteket som læringsarena. 

Biblioteket har studiesteder/-institusjoner i sin omegn som det vil kunne arbeide for å inngå et samarbeid 

om pensum- og støttelitteratur med. Biblioteket kan få tilgang på pensum- og støttelitteratur gjennom 

fjernlånsordningen.

B 4.1
Pensum- og støttelitteratur
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B 4.1.2 Pensum- og støttelitteratur - ytelse

B 4.1.2.1 Pensum- og støttelitteratur - lav ytelse

Biblioteket har ingen oversikt som kan fortelle om det er/ikke er studenter som benytter seg av deres tilbud. 

De vet dermed ikke hva slags pensum- og/eller støttelitteratur det ville vært aktuelt for dem å kjøpe inn til 

bibliotekets samling. Biblioteket enten vet ikke om, eller tar ikke hensyn til studenters pensumlister eller 

de fag det undervises i på stedets høgskole eller universitet (dersom slike finnes i bibliotekets omegn) i 

sin samlingsutvikling. Dette være seg innkjøp av faglitteratur, skjønnlitteratur, filmer, tidsskriftabonnement, 

abonnement på databaser eller annet materiale.

B 4.1.2.2 Pensum- og støttelitteratur - medium ytelse

Biblioteket bruker pensumlister og dialog med de studentene som benytter seg av biblioteket som 

veiledende i innkjøp av faglitteratur. De fagene det undervises i på nærmeste høgskole(er) eller 

universitet(er) er også veiledende for abonnement på tidsskrift, innkjøp av populærfaglig litteratur, annet 

materiale og til en viss grad skjønnlitteratur. Det kjøpes ellers inn litteratur etter forslag fra studentlånere.

B .1.2.3 Pensum- og støttelitteratur - høy ytelse

Bibliotekets samlingsutvikling ses i nær sammenheng med pensumlistene til de fagene studentene leser. 

Biblioteket har et systematisk samarbeid med UH-bibliotekene som studentene tilhører, i forhold til innkjøp 

av pensum og støttelitteratur. Man ser også at abonnement på tidsskrift, innkjøp av dokumentarer og filmer 

og populærvitenskaplig materiale kan gjøres med henvisning til aktuelle fag. Det samme gjelder til en viss 

grad skjønnlitteratur, som kan tematisere faglige emner på en kunstnerisk måte.  Biblioteket har også prior-

itert å abonnere på en eller to elektroniske tidsskriftdatabaser, for eksempel Idunn.
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Databaser kan være dyre, og mange av dem er spesialisert mot spesifikke fagområder. Det er derfor ikke 

alltid mulig eller relevant for et folkebibliotek å abonnere på mange tidsskriftbaser. Men det finnes både da-

tabaser som er gratis og billigere og mer allmenne baser som kan være relevante for mange folkebibliotek. 

Idunn er et godt eksempel. 

B 4.2.1 Databasetilgang - potensial

B 4.2.1.1 Databasetilgang - lavt potensial 

Biblioteket vil ikke kunne prioritere abonnement på databaser eller ha mulighet for å opparbeide interesse 

for eller kunnskap om databaser blant personalet. Eller det er ingen blant bibliotekets publikum som vil 

kunne ha behov for det materialet som finnes i slike databaser.

B 4.2.1.2 Databasetilgang - medium potensial

Biblioteket vil kunne prioritere tilgang til elektroniske tidsskrift og baser, og det er flere blant publikum som 

dette kan være aktuelt for. Det vil kunne prioriteres at personalet opparbeider seg nødvendig kompetanse 

slik at disse basene kan betjenes.  

B 4.2.1.3 Databasetilgang - høyt potensial

Bibliotekets ansatte vil kunne få satt seg godt inn i de mest sentrale basene (de av mest allmenn interesse), 

slik at de vil kunne bruke dem i en referansesituasjon og veilede og gi opplæring til brukere. Folkebibli-

oteket har høgskole- eller universitetsbibliotek i nærheten som vil kunne gi mulighet til nært samarbeid.

B 4.2
Databasetilgang
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B 4.2.2 Databasetilgang - ytelse

B 4.2.2.1 Databasetilgang - lav ytelse

Biblioteket benytter seg ikke av eventuell tilgang til databaser og gir ikke veiledning i bruk av databaser og 

bruker det heller ikke selv i referansesituasjoner eller i arbeidet ellers.

B 4.2.2.2 Databasetilgang - medium ytelse

Bibliotekets ansatte kan håndtere basesøk i ulike baser. Biblioteket har skaffet seg en oversikt over hvilke 

databaser det er mest aktuelle å søke med basis i hva deres publikum som er i en læringssituasjon vil 

kunne ha bruk for. Biblioteket har tilgang til minst én kjøpedatabase. 

B 4.2.2.3 Databasetilgang - høy ytelse

Bibliotekets ansatte kan håndtere basesøk i ulike baser. Biblioteket har skaffet seg en oversikt over hvilke 

databaser det er mest aktuelle å søke med basis i hva deres publikum som er i en læringssituasjon vil 

kunne ha bruk for. Biblioteket har tilgang til minst én kjøpedatabase. Biblioteket har som prinsipp i sin sam-

lingsutvikling at de skal gi tilgang til enkelte betalingsdatabaser, og at alle ansatte skal ha god kunnskap 

om tilgang og bruk. Biblioteket samarbeider med dem blant sitt publikum som befinner seg i en læringssitu-

asjon og med et eller flere høgskole- og eller universitetsbibliotek om walk-in tilgang til de basene disse 

bibliotekene abonnerer på. 
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B 4.3
Tilgjengeliggjorte nettressurser*

B 4.3.1 Tilgjengeliggjorte nettressurser - potensial 

B 4.3.1.1 Tilgjengeliggjorte nettressurser - lavt potensial

Biblioteket har ikke mulighet til å disponere nettet til bruk for å tilgjengeliggjøre nettressurser. Dette kan 

dreie seg om fravær av administrativ tilgang til egne sider, ingen nettsider eller restriksjoner for bruk av 

internett i sin virksomhet e.l.

  

B 4.3.1.2 Tilgjengeliggjorte nettressurser - medium potensial

Biblioteket har alle muligheter til å kunne bruke internett til tilgjengeliggjøring av nettressurser som er 

aktuelle for målgruppen.Bibliotekets ansatte har mulighet til å kunne prioritere tid til å arbeide med nettres-

surser. Biblioteket har eller vil kunne få tilgang til så godt som alle relevante ressurser om de prioriterer tid 

til dette, med unntak av informasjon det koster mye å få tilgang til. Biblioteket har studenter i sitt omegn som 

vil kunne bistå biblioteket med å sikre at utvalget av nettressurser holder seg relevant for målgruppen

B 4.3.1.3 Tilgjengeliggjorte nettressurser - høyt potensial 

Biblioteket har alle muligheter til å kunne bruke internett til tilgjengeliggjøring av nettressurser som er 

aktuelle for målgruppen. Bibliotekets ansatte har mulighet til å kunne prioritere tid til å arbeide med net-

tressurser. Biblioteket har eller vil kunne få tilgang til så godt som alle relevante ressurser om de prioriterer 

tid til dette. Biblioteket har mange studenter i sitt omegn som vil kunne bistå biblioteket med at utvalget av 

nettressurser holder seg relevant for målgruppen. Biblioteket har flere potensielle samarbeidspartnere de 

kan samarbeide om nettressurser med. 

*Med “tilgjengeliggjorte nettressurser” menes det hvilke relevante ressurser for målgruppen som 

biblioteket har tilgjengeliggjort gjennom sitt nettilbud. Bibliotekets nettilbud behøver ikke kun å utgjøre 

hjemmesiden deres, men alt skal kunne nås via denne. Å tilgjengeliggjøre informasjon har alltid vært bib-

liotekets oppgave, og det er derfor både naturlig og helt nødvendig at tilfanget av god informasjon som 

finnes på nettet også utnyttes av biblioteket til å gi publikum et best mulig tilbud.
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B 4.3.2 Tilgjengeliggjorte nettressurser - ytelse

B 4.3.2.1 Tilgjengeliggjorte nettressurser - lav ytelse 

Biblioteket har ingen ting på sine nettsider, eller markerer seg ikke på noen måte på internett hva gjelder å 

spille en rolle som læringsarena. Biblioteket har ingen nett-tilbud eller -tjenester for målgruppen tilgjengelig 

på nett.

B 4.3.2.2 Tilgjengeliggjorte nettressurser - medium ytelse

Biblioteket bruker nettet aktivt til å utvide sitt tilbud til målgruppen gjennom tilby dem tilgjengeliggjorte net-

tressurser. Nettressursene har et eget markert område, eventuelt en egen underside/nettside,i tilknytning til 

bibliotekets hjemmeside. Biblioteket har samlet relevante ressurser for målgruppen studenter generelt og 

kanskje også spesielt alt ettersom hvor godt biblioteket kjenner til hvilke fagfelt det finnes større deler av 

publikum som opererer innenfor.

B 4.3.2.3 Tilgjengeliggjorte nettressurser - høy ytelse  

Biblioteket bruker nettet aktivt som en naturlig del av sitt tilbud til målgruppen. Biblioteket har enten gjen-

nom aktiv bruk av sosiale medier eller som funksjon på egen nettside en mulighet for studenter til å komme 

med tips og innspill til biblioteket. Biblioteket har rutiner for vedlikehold og oppdatering av de tilgjengelig-

gjorte nettressursene. Biblioteket samarbeider med andre bibliotek og/eller læringsaktører om tjenesten 

for både å sikre kvaliteten på innholdet og for å øke innholdsmengden. Nettressursene oppdateres og in-

formeres om, for eksempel via sosiale medier, samarbeidspartneres hjemmesider, kommunens hovedsider 

e.l., minst ukentlig. Biblioteket har tilgjengeliggjorte nettressurser for alle de mest relevante fagområdene 

som gjelder for sitt omegn. Biblioteket er i dialog med målgruppen for tilbudet og henter informasjon fra 

dem slik at tjenesten kan være mest mulig relevant for dem.
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B 4.4.1 - Samlingsformidling - potensial

B 4.4.1.1 Samlingsformidling - lavt potensial

Biblioteket har ingen samling som er relevant for målgruppen å formidle, og er derfor eller av andre årsaker 

forhindret fra å kunne formidle en eventuell slik samling. Biblioteket har ikke mulighet til å skaffe seg den 

nødvendige elektroniske plattformen som må til for å få formidlet en eventuell samling.

B 4.4.1.2 Samlingsformidling - medium potensial

Biblioteket har en samling som er aktuell for målgruppen, og vil dermed kunne ha mulighet til å kunne 

prioritere å bruke ressurser på at samlingen og tilbudet om den når ut til flere gjennom samlingsformidling. 

Biblioteket vil kunne formidle samlingen på internett og kanskje også gjennom andre aktører i sitt omegn 

både på nett gjennom fysisk formidling. Biblioteket har studenter i sitt område som de kan ha dialog med 

om å bedre kvaliteten på tjenesten.

B 4.4.1.3 Samlingsformidling - høyt potensial

Biblioteket har en samling som er aktuell for målgruppen og kan prioritere å bruke ressurser på at sam-

lingen og tilbudet om den når ut til flere. Biblioteket kan formidle samlingen både på internett og gjennom 

andre aktører i sitt omegn både på nett og gjennom fysisk formidling. Biblioteket har studenter i sitt område 

som de kan ha dialog med om å bedre kvaliteten på tjenesten. Biblioteket har andre bibliotek og læringsak-

tører i sitt område som de kan inngå samarbeid om formidling av sin samling med.

B 4.4
Samlingsformidling
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B 4.4.2 - Samlingsformidling - ytelse

B 4.4.2.1 Samlingsformidling - lav ytelse

Biblioteket har ikke en samling å formidle til målgruppen, eller har ikke gjort noen spesielle ting for å for-

midle den delen av sin opprinnelige samling som kan være aktuell for målgruppen til dem. Biblioteket har 

ingen spesielle tiltak eller plan knyttet til hvordan de skal nå målgruppen spesielt gjennom sin formidling.

B 4.4.2.2 Samlingsformidling - medium ytelse

Biblioteket synliggjør samlingstilbudet sitt for målgruppen gjennom aktivt å reklamere for samlingen på 

egne nettsider, gjennom en eller flere sosiale medier. I tillegg formidles bibliotekets samling tydelig i bib-

liotekets lokaler. Hele personalet kjenner også til samlingstilbudet de har for målgruppen og kan således 

formidle samlingen sin til publikum det er aktuelt for. 

B 4.4.2.3 Samlingsformidling - høy ytelse

Biblioteket formidler samlingen sin på en slik måte at de er synlige langt utover bibliotekets egne lokaler. 

Både på internett, andre aktørers hjemmesider, i andre aktørers lokaler mm. kan publikum ‘risikere’ å bli 

oppmerksom på folkebibliotekets samling. Det finnes en plan og oversikt for formidlingen som biblioteket 

gjør, og det er inngått avtaler som sikrer at biblioteket har mange steder, både på nettet og fysisk, der 

deres formidling av samlinga kan nå ut.
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Buskerud-modellen er utviklet med  prosjektmidler fra Buskerud fylkeskommune. Satsingen «Livs-

lang Læring i Buskerud» ga fylkesbiblioteket anledning til å etablere prosjektet Bibarena – Busker-

udbibliotekene som læringsarena.  Buskerud-modellen er et produkt av dette. Fire folkebibliotek er 

prøvekaniner for Buskerud-modellen høsten 2012. Erfaringene de gjør vil bli samlet og publisert. 

Personlig ser jeg frem til å arbeide mer med å koble kvantitative data til modellen. Det første jeg vil 

gjøre i den sammenhengen, er å gå til alt arbeidet som er gjort med indikatorer for bibliotek både i 

Norge og internasjonalt. Dersom vi til slutt oppnår å dekke hele bibliotekets oppdrag med definis-

joner av potensial og ytelse har vi skaffet oss et verdifullt verktøy for å forbedre oss selv! 

Å kunne komme frem til indikatorer eller standarder som gjør det mulig for oss å måle og deretter 

sammenligne med andre må være målet. Jeg er overbevist om at det er sunt for alle virksomheter, 

bibliotek også, å strekke seg etter å oppnå gradering eller stjerner slik vi kjenner det fra både nett-

sider og målestokker som f.eks. Michelin-guiden. En slik standard vil også gjøre kommunikasjonen 

med eiere, oppdragsgivere og publikum enklere for oss. Jeg håper Buskerud-modellen kan hjelpe 

deg og din virksomhet videre i dette arbeidet, og at dere tilgjengeliggjør og deler arbeidet med oss 

andre. For Buskerud-modellen er jo ikke ferdig! Modellen kan utvikles videre, og det er derfor den 

her foreligger i betaversjon.

Til slutt vil jeg takke alle som har hjulpet meg i arbeidet med Buskerud-modellen. Da særlig:

Birgithe Schumann-Olsen ved Drammen bibliotek, Trond Minken, Jannicke Røgler og Camilla 

Sørbye ved Buskerud fylkesbibliotek, Tom Martinsen i Buskerud fylkeskommune, Geirr Karlsen 

ved Kongsberg bibliotek, Astrid Haug ved Ringerike bibliotek, Synne Pedersen ved Ål bibliotek, 

Arne Gundersen ved Nasjonalbiblioteket, Malin Ögland ved Regionbibliotek Stockholm, Soroush 

Kamyab for innspill underveis i det grafiske arbeidet. 

Og mest av alt en spesiell takk til Mads Olav Melgaard. Uten deg, ingen modell!

Petter von Krogh, prosjektleder

Buskerud fylkesbibliotek

http://buskerud.fylkesbibl.no

e-post: petter.krogh@bfk.no
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