
Endringer i skrankearbeid og formidling 

- om et lite folkebiblioteks forventninger til og erfaringer med bruk av iPad i biblioteket 

Etter å ha hørt Frid Feyling fra Asker bibliotek 

fortelle om iPad som arbeidsverktøy reiste 

undertegnede hjem til eget bibliotek i fyr og 

flamme og bestilte en iPad. Nå skal vi bli drive 

med mer aktiv litteraturformidling, vi skal vekke 

nysgjerrigheten til lånerne våre, og vi skal bli 

mer effektive når vi suser blant hyllene for å 

hente bøker som er bestilt, lete etter bøker som 

har forduftet eller veileder lånere som for 

eksempel vil ha noe som ligner på Lucinda Rileys 

bøker. 

Som tenkt – så gjort. iPaden ble bestilt, og etter 

en god stund fikk vi også på plass Mikromarc på 

brettet. Nå – NÅ – kunne vi bare ta i bruk 

iPaden. Vi tok den så smått med oss ut i hyllene 

når vi plukket bestillinger på morgenen. Til dette 

kan jeg ikke si annet enn at den er genial – nå trenger vi ikke lenger løpe frem og tilbake fordi vi har 

glemt Deweynummeret som vi var helt sikre på at vi skulle huske, eller slå opp i historikken til 

eksemplaret hvis vi ikke finner boka på hylla.  

1Det gir en frihet å ha katalogen og internett med seg 



 

2Vi bruker iPad når vi plukker bestillinger på morgenen 

Vi har begynt å merke favorittbøkene våre med stjerne på bokryggen, og dette ville vi nå – etter å ha 

klistret en god del gullstjerner på en god del fantastiske bøker - angi i katalogen. Løsningen var å ta 

med iPaden ut i lokalet og lete opp stjernene. Så la vi til gullstjerneinformasjonen i katalogen hver 

gang vi kom over en merket bok, og vips – var det gjort uten å frakte så mye som en bok frem og 

tilbake.  



 

3Selv endringer i MARC-posten gjør vi blant hyllene 

En ting vi hadde planlagt å bruke iPaden til var til rydding og kassering. Vi har en 2. etasje i biblioteket 

som fungerer som skolebibliotek. Her bruker elevene gjerne innfallsmetoden når de setter bøker 

tilbake på hylla, og det har resultert i et ukjent antall turer opp og ned trappene for å finne mer 

informasjon om bøkene vi leter etter. Hvilken farge har den for eksempel på ryggen? Før vi fikk 

iPaden så vi for oss at det å ha med katalogen opp ville lette dette arbeidet mye, men det har vi 

dessverre ikke fått testet, for innen vi hadde fått på plass Mikromarc på brettet hadde vår effektive 

barnebibliotekar tatt en grundig gjennomgang av hele skolebiblioteket og ryddet det  meste på plass. 

Vi kan jo håpe at neste års elever har en bedre forståelse av organiseringen i et bibliotek, men 

sannsynligheten er vel stor for at vi etter hvert må til med letingen igjen her oppe, og jeg tror fortsatt 

at iPaden vil være gull verdt da. Etter hvert som vi rydder kasserer vi også fortløpende ting som er 

utslitte og uaktuelle, og dette vil vi også gjøre direkte på iPaden.  

Så kommer vi til punktet jeg var aller mest spent på å prøve etter å ha hørt om Frid Feylings hverdag 

med iPad som følgesvenn. Formidling! Ute i biblioteket – ute blant hyllene. Frittgående bibliotekar! 

Jeg tok iPaden med meg og gikk ut i biblioteklokalet. I barneavdelingen stod en dame på kne og lette 

i billedbokkassen – tydelig på let etter noe hun ikke kunne finne. Ved hjelp av søk i katalog og på nett 

fant vi fram til riktig bok som jeg så bestilte inn til henne via Mikromarc – alt på iPad. Gull! Deretter 

ilte jeg til voksenavdelingen hvor en trofast låner hadde funnet seg en bok, men så litt spørrende ut. 

Det viste seg at hun ønsket å lese en sterk historie og ikke var helt fornøyd med boken hun hadde 

funnet seg selv. Et kjapt søk, først i hukommelsen og deretter i katalogen, og så fikk damen fornøyd 

med seg en bok hun gledet seg til å lese. Jeg så for meg at folk kanskje ville bli litt nysgjerrige på hva 



jeg drev med på denne iPaden, men det skal nok mer til for å pirre interessen til en Løtensokning enn 

en bibliotekar med nettbrett. Jeg fikk i hvert fall ingen spørsmål ang arbeidsredskapet mitt, og det 

virker som om folk synes det er en selvfølge at vi har all informasjon med oss til enhver tid. Vi har 

ikke rukket å teste det ut noe særlig mot barn og ungdom enda – kanskje de hadde vært mer 

nysgjerrige? 

 

4Selv Einar bjørn er en racer på iPad 

Vi har også gjort oss noen negative erfaringer med bruk av brettet. Dessverre er det trådløse nettet 

noe ustabilt hos oss, og det gjør at vi midt i et søk kan bli avbrutt og bruke lang tid på å komme oss 

tilbake i katalogen. Det føles uproft, og gjør at det frister lite å basere seg på å bruke iPaden neste 

gang. Heldigvis skjer det ikke veldig ofte, og IKT-folkene er satt på saken. 

Vi har også tenkt på om det er noen apper det kunne være lurt å ha på iPaden vår. eBokBib er jo en 

selvfølge – vi bruker bibliotekets iPad eller telefonene våre flere ganger daglig for å vise fram 

hvordan appen fungerer for lånerne våre. Til tider fungerer vi også delvis som turistinformasjon, og 



tenker at en kart-app kunne være fin å ha. Vi har lastet ned en del bokrelaterte apper – for eksempel 

Goodreads (hvor flere av oss har konto og hvor vi deler anmeldelser og anbefalinger med hverandre), 

litteratursiden.dk, osv. Vi har også sett på en del av billedbokappene – for eksempel Lillesøster, 

Tambar og Leseløveappene. De er kjempefine, men foreløpig ser vi ikke helt den praktiske nytten for 

oss i biblioteket. I tillegg koster bøkene ca 50 kr stk utover den første som man får gratis, og det føles 

noe ugreit å tipse om apper som i lengden kan bli dyre affærer. Lån heller boken hos oss!  

 

5iPad er gøy! 

Vi er fortsatt i en utprøvingsfase, og vil sikkert finne enda flere bruksområder med tiden. Men 

allerede nå er konklusjonen vår at iPaden er et godt hjelpemiddel i hverdagen – selv i et lite bibliotek. 

Forutsatt at man har en stabil internettilgang gir det stor frihet å ha med seg katalog og internett på 

armen når man går rundt i biblioteket – enten det er for å hjelpe en låner eller å plukke bestillinger. 

Jeg opplever også at det er lettere å gå ut i lokalet og spørre om folk trenger hjelp når jeg har iPaden 

med meg – jeg trenger ikke å løpe til skranken hvis jeg må slå opp noe i katalogen. Det hele blir en 

mindre hektisk og mer profesjonell seanse.  


