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NTNU Universitetsbiblioteket

15 campusbibliotek i Trondheim, 
Ålesund og Gjøvik – ca 135 ansatte.

Bibliotekets hovedoppgave er å 
støtte forskning, undervisning og 
formidling ved NTNU. 

Primærbrukere er studenter og 
ansatte ved NTNU, men alle kan 
bruke bibliotekets samlinger.

https://www.ntnu.no/ub/bibliotek/
https://www.ntnu.no/ub/lan
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Vårt ståsted

Bildet er tatt av succo fra Pixabay

https://pixabay.com/no/users/succo-96729/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=230725
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=230725
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• Formål: skaffe kunnskapsgrunnlag - undersøke 
skranketjenesten og identifisere og iverksette 
tiltak for videreutvikling.  Avgrensning: det 
personlige møtet med studenten i skranken.

• Økonomi: prosjektstøtte fra Nasjonalbiblioteket. 
Resten finansiert av NTNU UB.

• Prosjektperiode: august 2017 - juni 
2019. Rapport til NB: juni 2019.
Prosjektet er presentert på nasjonale og 
internasjonale konferanser.

• Bred involvering internt og utstrakt samarbeid 
med eksterne bidragsytere.

• Metodestøtte fra Sentio Research

Om TREFF-

prosjektet

Utgangspunkt: 

Vi hadde lite 

kunnskap om 

skranketjenesten ved 

NTNU 

Universitetsbiblioteket

(NTNU UB)
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Hva spør studentene om i bibliotekskranken? 

Metode 

– Registrering av spørsmål i 

skrankene ut fra faste 

kategorier

– Utført på fire ulike 

tidspunkt i 

prosjektperioden
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Noen funn:

• 63 % av spørsmålene er i 

kategoriene lån og 

samling/tilgang

• Nokså jevn fordeling på 

kategorier i løpet av året, 

men noe mer veiledning i 

tellingen i april måned

• Ingen klar sammenheng 

mellom størrelse på 

bibliotek og antall 

spørsmål
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Hvordan opplever 

studenter og 

ansatte 

skranketjenesten 

ved NTNU UB?

Metode

– Intervjuer med studenter

• Fokusgruppe og individuelle
dybdeintervjuer

– Spørreundersøkelse til alle 
bibliotekansatte

• Lukkede spørsmål og åpne
kommentarfelt
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Noen 

resultater fra 

intervjuene

• Bøker er viktig - studentene spør om det 

åpenbare, det man ser (bøkene) 

• Kultur for å stille korte, mer praktiske 

spørsmål til bibliotekpersonalet for ikke å 

oppta personalet eller andre studenter (i 

kø) sin tid

• Vil ikke spørre hvis man ikke er sikker på 

om det er rett plass å henvende seg

• Fornøyd med hjelp og service når man 

først spør
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«De driver sikkert med håndfaste oppgaver i skranken, 

ikke veiledning og sånn.»  

«… vet ikke hva de kan, unntatt korte spørsmål.»

«Tenker at jeg ikke kan ta opp så mye tid hvis det kommer

noen andre, jeg skal i hvert fall ikke lage kø.»

«…tenker at vi ikke vil plage bibliotekarene med noe som de kanskje ikke vet.

Jeg tenker det og sikkert mange jeg går i klasse med.»

«Har bare positive opplevelser med de folka i skranken. Ja, får som sagt hjelp til det jeg 

trenger, de få gangene jeg spør.»

«Vil helst ha noen i skranken. Når man trenger å spørre, må det være noen der.»

«Innstillinga bør være at den ene gangen i semesteret akkurat den studenten spør om 

noe i skranken, bør hun/han få hjelp. Er unikt for han/henne.»
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Noen resultater 

fra spørre-

undersøkelsen 

• De aller fleste synes at 

skranken er en viktig 

møteplass mellom bibliotek 

og student og liker 

skrankearbeidet like godt 

eller bedre enn sine øvrige 

arbeidsoppgaver

• Nesten alle oppfatter det slik 

at studentene er fornøyd 

med hjelp og service de får i 

skranken

• Ansatte har samme 

begrunnelser / oppfatninger 

av årsakene til at studentene 

ikke tar kontakt med 

skranken, selv om de trenger 

hjelp, som studentene selv
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✓ 54 % sier at møtet med studenten 

og problemstillinger som oppstår i 

skranken ofte eller svært ofte er 

tema i samtaler med kolleger, 

mens 37 % svarer at samme tema 

blir diskutert ofte eller svært ofte 

i mer formelle sammenhenger

(møter).
Mer resultater 

spørreundersøkelsen 
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Tenk, diskuter, del   

Hvordan og i hvilke 

sammenhenger 

snakker vi om 

skrankearbeidet?

Photo: Gerd Altmann, Pixabay

%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/no/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1632912
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Hvilke tiltak kan bidra til videreutvikling av 

skranketjenesten og hvilke resultater gir 

endringstiltakene?
Tiltak foreslått av ansatte og studenter, komplettert med UX-

metodikk
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Tiltak Ambulerende bibliotek - vi bringer biblioteket til 

studenten

Informasjonsflyt bibliotek/IT-tjenesten -

kartlegge og videreutvikle samarbeid og 

informasjonsflyt mellom NTNU UB og IT-tjenesten

Internseminar på NTNU Universitetsbiblioteket 

om møte med studenten i skranken og egen 

rolleforståelse

Nasjonalt heldagsseminar om skrankearbeid i 

UH-sektoren:
https://www.youtube.com/watch?v=ygYtm4UK_g4

https://www.youtube.com/watch?v=ygYtm4UK_g4
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Markedsføring – kampanjer mm.

Policy/mandat - utarbeide forslag til 
kunnskapsgrunnlag, innhold og prosess for 
felles policy/mandat for skranketjenesten ved 
NTNU UB

Fysisk utforming av skranke og 
skrankeareal -
TREFF bidrar med kunnskapsgrunnlag i flere 
igangsatte ominnredningsprosjekter på NTNU 
UB

Eksempel:

Tiltak

https://www.youtube.com/watch?v=N_YY7d12e2Y

https://www.youtube.com/watch?v=N_YY7d12e2Y
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Tenk, diskuter, del   

Utsagn fra informant:

«Innstillinga bør være at den ene 

gangen i semesteret akkurat den 

studenten spør om 

noe i skranken, bør hun/han få hjelp. 

Er unikt for han/henne.»

Hvordan tar vi vare på hvert enkelt –

unike - møte i bibliotekskranken?

Er det barrierer som hindrer gode 

møter? Photo: Gerd Altmann, Pixabay

%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/no/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1632912
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• Etablert ved starten av koronapandemien

• DVB består pr oktober 2022 av et skranke- og 
veiledningsrom og et kursrom i Zoom

• Skranke- og veiledningstilbud alle ukedager 
(10.00-14.00) samt kurs- og skrivetilbud til studenter 
og ansatte

• Fellestjeneste på UB - teams-chat som andrelinje

• Kursrom også møteplass for intern opplæring og 
erfaringsutveksling for UB-ansatte

• Mer informasjon om DVB: 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Det+virtuelle+biblioteket

Det virtuelle biblioteket (DVB) ved NTNU Universitetsbiblioteket

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Det+virtuelle+biblioteket
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Om SkjermTREFF

• 2-årig prosjekt, delfinansiert av 

Nasjonalbiblioteket – en «oppfølger» til TREFF-

prosjektet (2017-2019)

• Prosjektperiode : august 2021 – juni 2023

• Prosjektledelse: to i 20 % stilling

• Styringsgruppe: to fra bibliotekets ledergruppe

• Referansegruppe: fra alle deler av biblioteket

https://www.ntnu.no/documents/10599/1290685472/Sluttrapport+til+NB.pdf/170602e2-7745-d41b-76f9-f29aac68a462?t=1574769944652
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Spørsmål: er møtet med brukeren i universitets-

og høgskolebibliotek ved et veiskille?

• Kartlegge og beskrive skranke- og 
veiledningstjenesten i DVB og tilsvarende i andre 
UH-bibliotek, nasjonalt og internasjonalt

• Utforske møtet mellom bibliotekansatte og 
brukere i skranke- og veiledningssituasjoner i 
DVB

• Trekke sammenligninger med det fysiske 
brukermøtet ut fra kunnskap utviklet i TREFF-
prosjektet

Mer om SkjermTREFF: https://bibliotekutvikling.no/prosjektbank/prosjekt/skjermtreff-er-motet-med-brukeren-i-

universitets-og-hogskolebibliotek-ved-et-veiskille/

Mål: videreutvikle 

både det fysiske og 

det virtuelle 

brukermøtet ved 

NTNU 

Universitetsbiblioteket

https://bibliotekutvikling.no/prosjektbank/prosjekt/skjermtreff-er-motet-med-brukeren-i-universitets-og-hogskolebibliotek-ved-et-veiskille/
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Utforske det virtuelle møtet

• Brukere
– Individuelle intervjuer – brukere av DVB 

rekruttert som informanter

– Korte intervjuer med studenter på
campusene – ikke-brukere

• Statistikk

• UB-ansatte
– Fokusgruppeintervju
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Brukere – en sniktitt i intervjudataene  

• Fenomenet tid
- tidsbesparende
- rask hjelp
- får ro og den tida man
trenger

• Service
- hyggelig
- tas på alvor
- får god hjelp

• Aspekter ved det 

virtuelle møtet

- dele skjerm

- tips og lenker i chat

- stedsuavhengighet

- upersonlig og robotaktig

- uforstyrrethet
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Hva betyr det når informanter forteller om ro og 

uforstyrrethet i det virtuelle møtet?

«Jeg opplevde at det 

var liksom, at begge 

to hadde kun 

fokus…altså 

hverandre i fokus»

«Jeg har alltid følt at de 

har hjulpet meg, har på en 

måte formidlet indirekte 

at…at jeg er for å hjelpe 

deg, har egentlig bare 

sittet og ventet på at du 

skulle ringe akkurat nå»
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Spørsmål vi stiller oss…

Informanter setter tydeligvis pris på å ha 
bibliotekarens fulle oppmerksomhet/være i fokus, 
slik flere påpeker at skjer i det virtuelle møtet. 

➢ Er konsentrasjonen om brukeren noe som kan tas med 
til fysisk skranke?

➢ Er det lettere å ivareta det virtuelle møtet enn møtet i 
fysisk skranke? (Jf. det unike ved hvert møte (TREFF-
prosjektet))

➢ Hvordan er det med referanseintervjuet? Hvordan 
snakker vi med brukerne? Snakker vi om dette internt?
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Guidelines for Behavioral Performance of Reference and 

Information Service Providers
https://www.ala.org/rusa/resources/guidelines/guidelinesbehavioral

1. Visibility/Approachability

2. Interest

3. Listening/Inquiring.

4. Searching

5. Follow-up

Bøyum, I., Byström, K., & Pharo, N. (2021). Is the reference desk used for reference interviews. Reference 

Services Review, 49(1), 79-93. http://dx.doi.org/10.1108/RSR-11-2020-0066

https://www.ala.org/rusa/resources/guidelines/guidelinesbehavioral
http://dx.doi.org/10.1108/RSR-11-2020-0066
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Fag og faglighet

«Hvis jeg kunne 

henvendt meg til den 

fagspesifikke 

bibliotekaren via 

biblioteket, så hadde 

jeg gjort det»

«For den faglige 

hjelpen får man jo 

på instituttet ofte»

«Det var ikke faget til 

den som satt der, 

derfor kunne de ikke 

hjelpe meg»

«Fordi jeg føler at når det er 

digitalt, da er jeg allerede 

lukket til en spesifikk gruppe 

spørsmål du kan spørre da, 

fordi det er ikke alle ting de 

kan hjelpe meg med via 

PC´en eller via kamera»
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Faglig kontekst

• R. David Lankes´ mantra i «The atlas of new librarianship»:  

«The mission of the librarians is to improve society through 

facilitating knowledge creation in their communities».

• «Find out what is happening in the curriculum and tie services 

and resources to it.» 

• Men - Lankes snakker også om «hybrid environments» hvor 

fysisk og digitalt smelter sammen og det er dit veien går

Lankes, R. D., Association of, C. & Research, L. (2011). The atlas of new librarianship. MIT Press Association of College 

& Research Libraries. 



29

Tenk, diskuter, del   

Virtuelt?

Fysisk?

Ja takk, begge deler?

Er møtet med brukeren i 

universitets- og 

høgskolebibliotek ved et 

veiskille?

Photo: Gerd Altmann, Pixabay

%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/no/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1632912
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Nettverksbygging og nye prosjekter 

– snøballen ruller…

• Workshop med Universitetsbiblioteket i Oslo og 

UiT - Norges Arktiske Universitet, Universitetsbiblioteket

• StimuLab – fellesprosjekt - NTNU UB, UBO, UiT UB:

Sømløs service fra førstelinjen: Universitetsbiblioteket 

der brukeren er

https://www.digdir.no/stimulab/dette-er-stimulab/786


32

Takk for oss!

Illustrasjoner:

Stine Thordarson Moltubakk

Idun K. Østerdal


