
 

    
 

Ta en bibliotekar og la henne vandre  

Rapport 
 

Mål for prosjektet  

 

I 2012 ble det holdt et utviklingsseminar i Hedmark. Seminaret var støtta av Nasjonalbiblioteket og 

formålet var sammen med folkebibliotekene i fylket å se mulighetene til å søke midler, gjennomføre 

prosjekter, og synliggjøre hvilke gevinster vi kan få ved å delta i og ta initiativ til utviklingsarbeid. Det 

resulterte helt konkret i at ideen om et kompetanseprosjekt ble lansert. Fylkesbiblioteket står som 

koordinator og leder for prosjektet, folkebibliotekene er deltakere i prosjektet og er en drivende 

kraft i å bestemme hvordan vi gjennomfører det. 

Målet for prosjektet er å heve kunnskapen og kompetansen til ansatte i folkebibliotekene rundt 

fokusområdene bibliotek og formidling, møteplass, samfunnsaktør og rom ved å: 

1. Utnytte og utvikle formidling i bibliotekene. 

2. Skape nye erfaringer og nye måter å bruke bibliotekrom i formidling. 

3. Utfordre både hospitant og vert til å bruke sin erfaring. 

4. Skape remiks/ny bruk av god formidling. Vi vil skape ny/endret bruk av 

bibliotekrommet. 

Vi dannet to fokusområder:  

I. ny formidling i bibliotekrommet 

II. Utvikling og fornying av bibliotekrommet.  

 

I tildelingen fra Nasjonalbiblioteket ble det lagt føring på at prosjektet skulle legge særlig vekt på å 

beskrive hvordan hospiteringsordningen utnyttes som virkemiddel og metode. Det vil dermed si at 

selve vandringa er en stor del av metodikken i prosjektet.  

Alt av dokumentasjon, bilder og skjemaer brukt i prosjektet er samlet på bloggen 

https://bibliotekarvandring.wordpress.com/  

Bakgrunn 

 
I 2012 ble det holdt et utviklingsseminar i Hedmark. Seminaret var støtta av Nasjonalbiblioteket og 

formålet var sammen med folkebibliotekene i fylket å se mulighetene til å søke midler, gjennomføre 

prosjekter, og synliggjøre hvilke gevinster vi kan få ved å delta i og ta initiativ til utviklingsarbeid. Det 

resulterte helt konkret i at ideen om et kompetanseprosjekt ble lansert. Fylkesbiblioteket står som 

koordinator og leder for prosjektet, folkebibliotekene er deltakere i prosjektet og er en drivende 

kraft i å bestemme hvordan vi gjennomfører det. 

Oppstart 

 
Vi startet hele prosjektet med et kick off, hvor vi hadde som et mål at alle skulle sitte igjen med ny 

kunnskap og få inspirasjon av andres erfaringer. Frid Feyling fra Asker bibliotek snakket om hvordan 

https://bibliotekarvandring.wordpress.com/


 

    
 

hun formidler på nettbrett ute blant hyllene og Mette Milling snakket om hvordan innredning er en 

måte å tenke på. Andre del av dagen ble brukt til å spisse fokusområder for vandringa. Det løste 

bibliotekene med gruppearbeid og hauger av post it – lapper, engasjement og intensitet! Deretter 

sammenfattet fylkesbiblioteket det deltakerne kom fram til.  

Resultatet var det vi har kalt et vandreskjema1, hvor de punktene og fokusområdene deltakerne 

hadde kommet fram til, var satt opp.  

Bibliotekene valgte å fokusere på førsteinntrykket i bibliotekrommet. Hvordan opplevde den som 

kom inngangspartiet, hva så de når de lot bibliotekbrillene ligge, og var det noen overraskelser? 

Videre ville de gjerne se på funksjonaliteten for lånerne, hvordan var brukervennligheten og det å 

finne fram i biblioteket? Hvor skjedde møtene mellom mennesker i biblioteket?  

Når det gjaldt det andre fokusområdet, formidling, ønsket bibliotekene å se på hvordan denne 

skjedde. Det ble satt opp ulike formidlingsmåter, som alle tenkte over: samtale/formidling med ulike 

brukergrupper (1:1 og 1:mange). Spesielt var samtale/formidling blant hyllene og 

formidlingssamtalen trukket fram.  

Det siste området bibliotekene ønsket å se på under vandring var arrangementer. De ville se på aktiv 

og levende formidling (eks debatt og bokbad), de faste arrangementene og hvilke 

samarbeidspartnere biblioteket hadde. Til sist i skjemaet sa vandreren noe om hvilke ideer til tiltak 

og aktiviteter de hadde etter endt vandring.  

Vandring 

De som vandret fikk beskjed om å skrive ut og ta med skjemaet ut på vandring og at det var viktig å 

notere underveis. Like viktig var det at alle måtte tenke på tiltak og aktiviteter både for det 

biblioteket du besøker og ditt eget. Skjemaene ble så sendt inn til fylkesbiblioteket etter vandring. Å 

sette opp en vandreplan som skal passe et helt fylke og muliggjøre vandringer på kryss og tvers gikk 

overaskende greit. Selvsagt har det vært en del endringer undervis, men alt i alt har vandringene gått fint. 

En ansatt fra hvert bibliotek skulle reise ut, hvem som vandret fra hvert bibliotek, var det opp til 

bibliotekene selv å vurdere. Biblioteket som mottok en vandrer måtte ha en kontaktperson som 

vandreren møtte når hun/han kom.  

Fordi vi brukte bloggen til å dokumentere, prøvde vi å få vandrerne til å ta bilder underveis og legge 

ut på Instagram. Skjemaene kom også raskt inn, slik at vi fikk delt erfaringene på bloggen. Underveis 

spurte fylkesbiblioteket enkelte deltakere spesielt om både kommentarer på skjemaer og egne 

bloggposter om vi så at noen hadde gjort seg tanker, eller erfaringer som kunne være av interesse for 

prosjektet og de andre. Å samle sammen alle erfaringer og tanker fra skjemaene var en utfordrende, 

men spennende jobb.  

Erfaringer og tiltak 
I søknaden hadde vi oppgitt at siste del av prosjektet ville bestå av et seminar hvor hensikten 

primært var erfaringsutveksling. Seminaret hadde som hensikt å legge veien videre for arbeid med 

kompetanseheving i fylket. Ut fra erfaringer fra vandringa og ideer som kom fram, ble enkelte av 

bibliotekene bedt om å holde innlegg og deretter var det nok en gang opp til deltakerne på seminaret 

                                                           
1 Vedlegg: Skjema fokusområder 



 

    
 

å jobbe fram konkrete veier videre i prosjektet. Prosjektet ble utvida i tid, etter samtykke fra 

Nasjonalbiblioteket. Forslag til tiltak fra erfaringsseminaret ble konkretisert til å gjelde tre tiltak: 

Samarbeid om omtaler og bokmerker i bibliotekene. Et av forslagene innenfor dette foreslår å kalle 

det Hedmarksanbefalinger og at fylkesbiblioteket kan stå ansvarlig for design, trykking og 

distribusjon. Det andre forslaget innenfor dette tiltaket foreslår samarbeid om blogg regionalt, ala 

“Kortreiste lesetips”. Et siste forslag er samarbeid om omtaler på tvers av bibliotektyper. 

Byttebank. Kompetanseutveksling/vikariering/hospitering gjennom en byttebank, hvor en person fra 

et bibliotek reiser til et annet bibliotek i fylket. Etter å ha investert en dag, kan en henta ut en dag når 

man har bruk for det. Bytte trenger ikke skje mellom de samme to bibliotek. 

Endre bibliotekrommet. Et forslag her er å endre bibliotekrommet fysisk ved å bruke for eksempel 

Mette Milling, eller andre med kompetanse, til å gjøre konkrete endringer som fører til bedre 

formidling og bruk. Et annet forslag er å bruke interiørkonsulent som reiser rundt, slik det er gjort 

i prosjektet Bibliotekrom i Troms. Et siste forslag er å bruke Rachel van Riel og hennes Opening the 

book. Både foredrag og befaring er en del av dette forslaget. 

Det første tiltaket er innarbeidet i søknaden Ord underveis, som ble sendt inn til Nasjonalbiblioteket i 

2015. 

Tiltaket byttebank ble startet opp med en spørring til alle ansatte om kompetanse. Det var planlagt å 

starte opp med en digital byttebank hvor bibliotekene kunne registrere sine bytter, men dette har vi 

ikke klart å gjennomføre. Fylkesbiblioteket tok kontakt med IKT i egen organisasjon for å se om det 

var mulig å lage en internbasert løsning for byttebanken. Det viste seg vanskelig og fylkesbiblioteket 

har selv prøvd å lage en løsning basert på Google-skjemaer.  

Vi laget en spørring som ble sendt til alle bibliotekansatte. Denne er ment å danne grunnlag for at 

fylkesbiblioteket kan formidle bytter når bibliotek spør etter spesifikk kunnskap og kompetanse.  

Formålet med både kompetansebasen og byttebanken er å aktivisere den «tause kunnskapen», det 

vil si at vi forsøker å tilgjengeliggjøre og ta vare på kunnskapen, slik at også nye bibliotekansatte får 

lett tilgang til denne kunnskapen. Praktisk sett har vi ordnet det slik at fylkesbiblioteket dekker reise 

og opphold for den som reiser ut. Dette dekkes ikke av prosjektmidlene. Lønn for eventuell vikar 

dekkes ikke. Den som reiser ut, kan spørre fylkesbiblioteket om å stille som vikar. Om det lar seg 

gjøre, vil vi kunne bistå som vikar i inntil en dag. 

Tiltaket bibliotekrom søkte vi spesielt om å få bruke prosjektmidler på. Prosjektet hadde 

framdriftsplan med slutt 1. oktober 2014. Endret budsjett og framdrift ble sendt til NB, hvor vi søkte 

om å bruke resterende midler på tiltak og aktiviteter som er kommet som resultat av vandringene og 

avholdte seminarer. Vi spurte om: 

1. å få utsatt prosjektperioden til og med 15. juni 2015 

2. å endre bruk av midler til å få satt igang tiltak foreslått av prosjektdeltakerne, innenfor allerede 

gitte formål og føring 

Nasjonalbiblioteket godtok begge endringer. Det vil si at prosjektperioden ble utvidet til juni 2015. 



 

    
 

Deretter ble det gjennomført besøk av interiørarkitekt Gro Tørud ved fem bibliotek. Bibliotekene 

som ønsket besøk, skrev søknad basert på et spørreskjema2 og med utgangspunkt refleksjoner fra 

vandringa og i behov. Skjemaet ble utarbeidet på grunnlag av skjema brukt i prosjektet «Nye 

bibliotekrom» i Akershus. Fylkesbiblioteket foretok en vurdering ut fra søknadene og geografisk 

fordeling. Samtidig med at nasjonal bibliotekstrategi ble lansert den 12. august3, kom også utlysning 

på midler til arenautvikling. Det var derfor naturlig for fylkesbiblioteket å jobbe videre med 

evalueringene fra besøkene og bruke dem som grunnlag til søknad om midler til endringer av 

bibliotekrommet. På grunn av fortsatt tilgjengelige midler etter fire bibliotekbesøk vil ytterligere to 

bibliotek vil få besøk i januar 2016.  

Erfaringer og refleksjoner 

 
Bibliotekene vet at samarbeid er viktig. De har mange års erfaring med å trekke på andres erfaringer 

og kunnskap. Samarbeid er, eller kan være en utfordring i en travel hverdag og det er ikke 

nødvendigvis tufta på systematisk erfaringsdeling. Mange har et samarbeid i egen region, men både 

for bibliotekene og fylkesbiblioteket, er dette nypløyd prosjektmark. Vi har ikke tidligere samarbeidet 

om et prosjekt hvor alle folkebibliotekene i Hedmark er med og hvor vi alle er med på å forme veien 

underveis. Fra nevnte utviklingsseminar i 2012, har ideene og en søknad gjort oss i stand til å prøve 

ut om vi klarer å tilføre oss selv ny kunnskap og inspirasjon til å få et kompetanseløft hvor 

bibliotekene er selve fasilitatoren for dette løftet, og hvor vandringa er selve metodikken. Som 

tidligere sagt, var det å sette opp selve vandringa og få gjennomført den, en utfordring. En del 

endringer måtte til, når det gjaldt tidspunkter spesielt, men alle deltakende bibliotek har vært aktive i 

å finne tider som gikk og alle har levert sine refleksjoner i etterkant av vandringa. Vandringa har 

resultert i flere konkrete tiltak ved de enkelte bibliotek og bibliotekene ønsker denne metodikken 

som en systematisert form for kompetansedeling. Det viser at for Hedmark er dette en enkel, men 

virksom måte å dele kunnskap, kompetanse og tiltak på. Vi ønsker på sikt å utvide byttebank til å 

gjelde både for folkebibliotekene og bibliotek i videregående skole.  

Prosjektet har også landet godt inn i et langsiktig arbeid, hvor målet er å jobbe videre med erfaringer, 

blant annet til nye søknader om utviklingsmidler. Byttebanken, som er det viktigste tiltaket for å 

systematisere erfarings- og kompetansedeling, har måtte vike noe for tiltaket bibliotekrom. Dette er 

delvis på grunn av at vi ønsket å sette opp en digital byttebank selv og ikke fikk det til, men også fordi 

vi så at det å se på bruken av bibliotekrommet var og er viktig i forbindelse med Nasjonal 

bibliotekstrategi og arbeidet med å få til gode og riktige fysiske endringer av bibliotekene i 

strategiperioden. Prosjektet har overskredet prosjektperioden noe, det har nok gjort avslutningen 

lite konkret for deltakerbibliotekene, samtidig som tiltakene vil fortsette og dermed bli en del av vårt 

og bibliotekenes daglige utviklingsarbeid.  

                                                           
2 Vedlegg: Spørsmål - Bibliotekarvandring 
3 Nasjonal bibliotekstrategi: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-bibliotekstrategi-2015-
2018/id2429329/   

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-bibliotekstrategi-2015-2018/id2429329/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-bibliotekstrategi-2015-2018/id2429329/

