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Svensk titel:                    Den digitala bibliotekariens uppdrag - Hur bibliotekarien upplever  

                                          sin digitala kompetens och den digitala utvecklingen inom  

                                          folkbiblioteket     

Engelsk titel:                     The digital public librarian´s mission - How the librarian 

experiences his or her digital competence and the digital 

development within the public library 

Författare: Siri Marie Nilsen  

Färdigställt: 2020 

Abstract:                           The purpose of this study is to examine what the public librarians 

think about the digital development. The thesis will also examine 

how the public librarians consider their skills when it comes to 

digitalization and the digital work they attempt to do in the public 

library. This examination will be done by interviewing eight public 

librarians who have worked in the public library for more than ten 

years. The empirical information is collected by semi-structured 

interviews of the librarians and the results are analysed by using 

qualitative content analysis. The theory that is used for the 

analysing of the thesis is Mark Prensky´s “Digital natives, digital 

immigrants” (2001a, 2001b). Emily Wang, Michael D. Myers and 

David Sundaram´s “Digital natives and digital immigrants – 

Towards a model of digital fluency” from 2013 is another 

theoretical article that is used for this study. Also – in the 

discussion, cognitive authority will be addressed with concepts 

from the article “Credibility and cognitive authority of 

information” written by Soo Young Rieh (2009).  

                                          The thesis shows that there is a variety in the public librarians´ 

digital competence. It also shows that overall the public librarians 

think that it is important to be the guidance for the public, to gain 

digital competence and help the digital outsiders into democracy. 

All in all, most of the public librarians who were interviewed 

consider themselves as trustworthy and reliable and comfortable in 

their digital mission.  

 

 Nyckelord:                    Folkbibliotek, digital kompetens, digitalt utanförskap, digital                                    

                                           utveckling, kognitiv auktoritet                             
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1 Innledning  

  

Ifølge Kulturdepartementet (2015-2018) vil folkebibliotekene, etter endring av  

Folkebibliotekloven (2014) utvides til å gjelde teknologi uten restriksjoner. Bibliotekarene 

står overfor større og mer ressurskrevende utfordringer, som vil føre til blant annet mer 

effektiv formidling framover (Kulturdepartementet, 2015-2018).   

  

Oppgaven handler om bibliotekarens digitale kompetanse, arbeidet med digitalt utenforskap 

og bibliotekarens kognitive autoritet. Spørsmålet er hva bibliotekarene tenker om sin digitale 

kompetanse og om den er god nok til å veilede publikum innenfor digitale verktøy og 

tjenenester.   

Marc Prensky (2001) sin teori består av to deler (heretter kalt 2001a, 2001b) og begge blir 

brukt i oppgaven. Første del skiller mellom to ulike mennesketyper når det kommer til digital 

kompetanse og han kaller dem digital natives (innfødte) og digital immigrants (innvandrere). 

Dette omtales mest i 2001a, men blir også referert til i 2001b. Den andre artikkelen (2001b) 

har som undertittel: Do they really think differently? Denne delen forklarer hvordan hjernen 

blir påvirket og endret ut ifra hvilken informasjon den mottar og arbeider med. Prensky 

(2001a, 2001b) blir brukt en god del som teori til denne oppgaven fordi bibliotekarene som er 

intervjuet har ulik digital interesse og kompetanse. Likeledes er Emily Wang, Michael D. 

Myers og David Sundaram (2013) sin artikkel som heller mot en digital flyt (digital fluency) 

en interessant antatt modell å ta med i oppgaven som en refleksjon mot Prensky (2001a, 

2001b) sin teori. Soo Young Rieh (2009) sin teori om kognitiv autoritet benyttes i 

diskusjonsdelen av oppgaven. Begrepet kan være viktig i lys av endringene som skjer når det 

gjelder bruken av bibliotek i dag etter det digitale skiftet og den raske digitale utviklingen.   

Det er mye digitalt utenforskap blant folk og som en del av sitt samfunnsoppdrag er det 

forventet at bibliotekene skal bidra til å redusere dette. Ved hovedbiblioteket i Trondheim og 

de tilhørende filialene har det den siste tiden blitt satt stort søkelys på digitalt utenforskap. 

Dette er fordi det kan virke som det er mer utbredt enn tidligere trodd. Mitt valg av emne for 

denne oppgaven ble derfor gjort mye på grunn av nysgjerrighet overfor de som har arbeidet i 

mange år ved biblioteket. Disse bibliotekarene har en fot i den analoge verden, mens den 

andre er i den digitale verden. Dessuten har en bibliotekar som har jobbet i over ti år mer 

erfaring både med kundebehandling og i det daglige bibliotekarbeidet generelt. Spørsmålet er 

på hvilken måte de håndterer digital utvikling i hverdagen, når det er så mange av publikum 

som trenger digital veiledning, og hva de tenker om sin rolle som kognitive autoriteter i en 

digital tid. De bibliotekarene som er valgt ut til å intervjues til oppgaven har arbeidet ved 

bibliotek i over ti år, og jobber ved Trondheim folkebibliotek. Bibliotekarene har vært med på 

den digitale utviklingen til folkebibliotekene. For at alle grupper i befolkningen skal være en 

del av demokratiet og ha grunnleggende kompetanse innenfor de digitale verktøy som er 

viktigst i hverdagen, så er det viktig med veiledning og opplæring, ifølge regjeringen sine 

sider på nettet (www.regjeringen.no). Trondheim folkebibliotek bruker navnet «digihjelp» 

som ligger innunder det folkebiblioteket kaller «Læringssenteret». Her er det mulighet til å få 
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både en til en-veiledning og hjelp til å benytte digitale verktøy og tilbudet skal være gratis 

(Trondheim folkebibliotek, 2019).   

1.1 Formålet med oppgaven  

Formålet med oppgaven er å gi et bilde av hvordan folkebibliotekarene vurderer sin rolle som 

digitale veiledere, hva de tenker om digital utvikling, sin digitale kompetanse og hva de 

tenker om sin kognitive autoritet i en digital tid. Det har skjedd en stor teknologisk utvikling 

de siste årene som gjør at mange sikkert kan tenke at det hele tiden trengs oppdatering 

innenfor digital kompetanse. Bibliotekarene har et digitalt oppdrag som nevnt i innledningen. 

Siden den digitale utviklingen skjer så fort og fordi de har andre arbeidsoppgaver, i tillegg til 

dette digitale oppdraget, er det kanskje en liten utfordring for mange å holde seg oppdatert på 

alt som skjer.   

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål  

Det kan se ut til at den digitale æra er over oss, og at den er kommet for å bli, noe som gjør at 

samfunnsoppdraget til folkebibliotekarene blir mer digitalt enn det har vært tidligere. 

Biblioteket tilbyr grunnleggende dataverktøy og spørsmålet er om bibliotekaren selv mestrer 

å være veileder med sin kompetanse- og om ferdighetene kjennes gode nok for bibliotekaren 

selv. Kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner (KS), har utgitt en netthåndbok 

for utvikling og videreutvikling av veiledningstilbud i grunnleggende kompetanse for 

innbyggerne i kommunene (Kommunespeilet, 2018).   

Oppgaven har til hensikt å få et bilde av hva folkebibliotekaren tenker om sin rolle som 

digital veileder av mennesker i digitalt utenforskap og sin kognitive autoritet i en digital tid. 

Hvordan hjelper folkebibliotekarer publikum inn i digital mestring og hva tenker de om den 

digitale utviklingen? Forskningsspørsmålene blir derfor:  

• Hvordan opplever bibliotekarer sin digitale kompetanse og er det en forutsetning med 

digital kompetanse for å jobbe som bibliotekar?  

• Hvordan utvikler bibliotekarer sin kompetanse for å motvirke digitalt utenforskap?  

• Hvordan kan bibliotekarer beholde sin kognitive autoritet i en digital tid?   

1.3 Avgrensninger  

De åtte intervjuede bibliotekarene har jobbet i folkebibliotek i over ti år og det er kun 

folkebibliotek som undersøkes. Alle bibliotekarene jobber med skrankearbeid, men ved 

biblioteket er det ulike oppgaver som gjøres av de ansatte - så det er ikke kun innenfor ett 

arbeidsfelt. Oppgaven vil konsentrere seg om bibliotekarenes arbeid og rolle overfor 

publikum når det gjelder digital veiledning og bibliotekarenes digitale kompetanseutvikling.   
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1.4 Forklaring av sentrale begrep i oppgaven  

Digitale ferdigheter/kompetanse (digital literacy) defineres på Utdanningsdirektoratet sine 

sider som – innsikt i hvordan teknologi benyttes, det vil si innhente og behandle informasjon, 

vise kreativitet med digitale ressurser og samhandle og kommunisere med andre. Det betyr 

også å utvikle dømmekraft, være løsningsorientert og tilegne seg digital kunnskap 

(Utdanningsdirektoratet, 2016).   

Digitale innvandrere defineres av Prensky (2001a, 2001b) som mennesker som på et senere 

tidspunkt i livet har tilegnet seg digital kunnskap (Prensky, 2001a, 2001b).   

Digitale innfødte defineres av Prensky (2001a, 2001b) som mennesker som er født inn i den 

digitale verden og som har kompetansen som digitale immigranter ikke er født med eller har 

vokst opp med (Prensky, 2001a, 2001b).  

    

Digitalt utenforskap vil si å ikke ha digitale ferdigheter. Digitale ferdigheter/kompetanse er en 

forutsetning for å være en del av demokratiet, som vil si å for eksempel være aktiv i 

arbeidslivet, ta del i digitale offentlige tjenester og ta del i samfunnet. Digital utvikling er en 

del av samfunnsutviklingen og innebærer at det er viktig å lære seg å benytte blant annet 

digitale verktøy. For å forhindre digitalt utenforskap er det viktig med grunnleggende digital 

kompetanse (Kommunespeilet, 2018).   

  

Kognitiv autoritet defineres av Rieh (2009) som eksperter som ikke bare er troverdige eller 

pålitelige, men som samtidig har innflytelse på tankegangen til mennesker. Forholdet 

involverer minst to personer ettersom det må være et forhold mellom en bærer og et subjekt, 

og autoritet er begrenset til et eller flere felt. En person kan ha ekspertise og snakke med 

autoritet innenfor sfæren. Kompetansen kan ligge innenfor flere felt i kraft av en kvalitet, 

attributt eller en kontekst uten at andre mennesker er klar over det. Personen kan bruke sin 

ekspertise innenfor spesifikke felt, men ikke vedrørende andre spørsmål som ligger utenfor 

feltet (Rieh, 2009).  
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2 Tidligere forskning  

Alle de tre forskningsspørsmålene henger sammen, likeledes den tidligere teorien som det er 

funnet fram til i oppgaven. Det dreier seg om digital kompetanse, digitalt utenforskap og 

kognitiv autoritet og troverdighet. Dette er nok kanskje viktigere enn tidligere på grunn av 

den raske teknologiske utviklingen som skjer og det ser ut til å skinne godt igjennom i artikler 

som dreier seg generelt om det digitale biblioteket.   

2.1 Bibliotekarens digitale kompetanse  

Det opprettes ifølge Tor Sveum (2007) i 1997, når internett og mobilbruk (SMS) tar av blant 

yngre mennesker, et referanseservicetilbud kalt «Spør biblioteket», basert på chat ved Oslo 

folkebibliotek. I 2007 er 44 biblioteker en del av biblioteksvar.no. I Sverige og Danmark er 

«Fråga biblioteken» og «Biblioteksvagten» tilsvarende tjenester. Svenske og danske bibliotek 

ber brukere oppgi personlig informasjon i skjema som bakgrunn, men dette blir ikke gjort i 

Norge. En nasjonal studie fra 1993 viser at kvaliteten på referansearbeidet i 49 ulike 

folkebibliotek i Norge er dårlig. På en test med seks spørsmål om referansearbeid er 23.8 % 

besvart riktig. Mangelen på referanseintervju og erfaring i bruk av referanseverktøy er noen 

av problemene. Ifølge Sveum (2007) følger Gunhild Salvesen (2006) opp med en studie om 

dialog og kommunikasjon og introduserer en ny modell for referansearbeid der svar, bibliotek 

og tid er variabler. Hun finner at mangel på referanseintervju, å søke før publikum er ferdig 

med å forklare, og mangel på termer, er problemer som går igjen. Utviklingen teknologisk er 

stor siden 1993, og i 2007, i et prosjekt utarbeidet av Oslo folkebibliotek blir de samme 

spørsmålene fra 1993-studien stilt til førsteårsstudenter. De svarer korrekt i løpet av kort tid. 

Raske svar er viktig, styrken på argumenter bestemmer kvalitet og referansesamtalen kan gi 

fullstendige og riktige svar der oppfølgingsspørsmål kan stilles. Tilgang til referanseverktøy 

som for eksempel Bibsys for å søke etter informasjon og tilgang til programmer fra andre 

byer for samarbeid er viktig, i tillegg til at brukere, studenter og bibliotekarer vet om 

programmene og websidene. De fleste kan google etter svar, men ved å lære metoder, 

strategier og teknikker er det også enklere å finne nettbaserte kvalitetssvar (Sveum, 2007).   

Studien Mary Wilkins Jordan (2014) har gjort dreier seg spesifikt om referansearbeid i 

skranken ved folkebiblioteket. Jordan (2014) vil vite hva bibliotekarene tenker om sitt arbeid 

i framtiden og foretar en onlineundersøkelse for USA siden ønsket er å fange opp 

demografiske aspekter som for eksempel befolkningsstørrelse og beliggenhet innenfor et 

geografisk område og danne et bilde av arbeidet i ulike biblioteker, med et tilfeldig trukket 

utvalg på 10 % av populasjonen av bibliotekene. Det tas imot mange ulike typer mennesker 

med ulike behov og ulike spørsmål - alt fra hvor et sted ligger lokalt til hvor toalettet ved 

biblioteket ligger. Jordan (2014) skriver at det vil være nyttig å danne et utdannings- og 

veiledningssystem som kan være til hjelp for folkebibliotekets publikum. Undersøkelsen 

viser at deltakerne mener at de viktigste ferdighetene til bibliotekaren er å kunne søke digitalt 

etter materiale, muntlig kommunikasjon, service, å lytte og å være tilgjengelig. Folkelig 

oppførsel og å oppsøke de som har behov for bibliotekstjenester er også viktig.  
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Folkebiblioteket arrangerer skolebesøk eller andre arrangementer/aktiviteter, og det lages 

Pod-Cast og videoer, og mye annet. Bibliotekarer må derfor ha bred utdannelse for 

håndtering av ansvar som er skiftende. Eldre ansatte kan være mer usikre i bruken av digitale 

verktøy, likevel bør dette inngå som en del av referansetreningen for alle, selv nyansatte 

bibliotekarer som er vant til å bruke det i studiesammenheng. Det er viktig at bibliotekarene 

oppdaterer seg digitalt og greier å tjene samfunnet og veilede publikum, som kanskje ikke har 

andre alternativer enn å låne datamaskiner ved bibliotekene (Jordan, 2014).     

Joachim Hansson (2010) skriver i første kapittel i boken «Där människor och tankar möts» at 

en av bibliotekets oppgaver er å utjevne digitale skiller mellom mennesker og skape nye 

former for informativ læring. Folkebibliotekene skal bidra til å skape et demokratisk 

samfunn, og for det kreves det et politisk og ideologisk miljø for å fremme kultur og 

delaktighet blant folk (Hansson, 2010). På ti år har ting forandret seg mye innenfor 

folkebibliotekene med tanke på ny teknologi og måten teknologien tilbys. Folkebiblioteket 

har blitt en oppsøkende instans og en møteplass for publikum og litteraturformidling er mer 

enn å være passiv servicemedarbeider i skrankesammenheng. Second Life, et nyskapende 

forum der bibliotekarer kan chatte med publikum som avatarer, introduseres i 2009 ved 

Malmö Stadsbibliotek, som en del av et kommunalt eksperiment. Dette blir en dyr affære, og 

etter hvert konstateres det at det ikke er noe som publikum trenger. Sveriges nasjonale 

referansetjeneste «Fråga biblioteket» som er nevnt tidligere er ikke en tjeneste som har vært 

etterspurt, men i ettertid og etter utvikling av tjenesten så har også brukerne av tjenesten 

kommet på banen (Hansson, 2010).   

I kapittel tre i boken «Där människor och tankar möts” skriver Ingrid Atlestam (2010) om den 

digitale kløften i samfunnet. De som har språkproblemer, skal støttes ettersom samfunnet blir 

mer og mer tekstbasert og teknologisk. Skaffes det riktig hjelp, som hjelpeprogrammer både i 

bibliotek og skolesammenheng, kan informasjonsteknologi (IT) og språkstøtteprogrammer, 

bidra til at færre regnes som funksjonelle analfabeter. I UNESCOmanifestet (1994), som 

gjenspeiler Bibliotekloven, står det ifølge Atlestam (2010) at bibliotekenes historiske oppdrag 

er å bygge bro over informasjonskløfter være seg sosiale, geografiske, språklige, økonomiske 

eller andre forhold. Undersøkelser fra land som USA, Danmark og Storbritannia viser at 

biblioteket betyr mye for underpriviligerte mennesker, minoriteter og de svakeste gruppene 

ellers i samfunnet. Biblioteket anses som et tilfluktssted og en informasjonskilde (Atlestam, 

2010).  

Dette har også Konstantina Martzoukou og Joanneke Elliot (2016) skrevet om og de har 

intervjuet folkebibliotekarer og bibliotekledere som jobber med digitale spørsmål og har 

skrevet en artikkel der de tar for seg i hvilken grad folkebibliotekarer er forberedt på å veilede 

publikum innenfor digital inkludering og kompetanse etter endte studier. Bibliotekarene anser 

overførbare ferdigheter og informasjonsteknologi som like viktige. Det er et hull mellom det 

som læres i bibliotekprogrammet og oversettelsen til arbeidsmiljøet. Myndighetene burde 

kanskje hatt mer med dette å gjøre enn de har i dag, siden det er usikre aspekter rundt 

bibliotekets samfunnsoppdrag. Martzoukou og Elliot (2016) beskriver digitale ferdigheter 

som en livsnødvendighet for å delta fullt og helt i samfunnet. Kommunikasjon og kobling 
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med ulike grupper i samfunnet blir fremhevet som en viktig del av undervisningen 

(Martzoukou & Elliot, 2016).   

Dorte Skot-Hansen skriver i sitt kapittel fra Audunson og Windfeld (2001) at i Jochumsen og 

Hvenegaard Rasmussen (2000) sin undersøkelse «Gør biblioteket en forskel», påpekes det at 

biblioteket med sin rolle som møteplass, informasjonstjeneste, vitentjeneste og kulturtjeneste 

ikke på noe tidspunkt ser ut til å bli en overflødighet i samfunnet (Skot-Hansen, 2001).  

2.2 Publikums digitale kompetanse  

I 2016 hadde 45 % av nordmenn mellom 16 og 79 år, generelt gode digitale ferdigheter, 22 % 

hadde mangelfulle ferdigheter og 29 % hadde generelle ferdigheter. Ifølge statistisk 

sentralbyrå sin nettside var det i 2017 færre enn året før som brukte PC og internett blant 

befolkningen i alderen 16-79 år. Undersøkelsen ble gjort ved PC-assistert telefonintervju og 

det nevnes at mobiltelefon, stasjonær eller bærbar PC og lommePC regnes som verktøy som 

kan gi tilgang til internett (Statistisk sentralbyrå, 2019).   

Svanhild Aabø (2005) skriver at i tillegg til rollen en bibliotekar har som sosial inkluderer, 

opprettholder og viderefører av kulturelle, pedagogiske og demokratiske verdier, har også 

økonomi stor viktighet, selv med egenverdien til folkebibliotekene. Digitalt skille kan utvikle 

nye sosiale ulikheter. Noen vil greie seg bra i et digitalt samfunn mens andre ikke kommer 

over den digitale kløften, siden informasjonsfaglighet og tilgang til ressurser for informasjon 

kreves. Artikkelen til Aabø (2005) baserer seg på en amerikansk studie gjort av D´Elia et al. 

fra 2002, som spør seg om det er en framtid for folkebibliotek og om folkebibliotekarenes 

rolle er endret på grunn av digital utvikling. 75 % av de som bruker internett er også 

bibliotekbrukere og 60 % av de som bruker biblioteket bruker også internett. Det er også en 

spesiell interesse for de som bruker internett og bibliotek i sammenheng, altså et ønske om å 

utforske bruken av internett med tanke på bruken av biblioteket. 10 % har svart at de vil 

bruke biblioteket mer grunnet internettilgang, og 2.5 % ønsker ikke å bruke biblioteket 

lengre. Det vil si at internett mest sannsynlig ikke blir sett på som en erstatning for bruken av 

biblioteket. D´Elia et al. (2002), sitt resultat sier ifølge Aabø (2005) at offentlige bibliotek blir 

rangert høyt på å være nøyaktige, gratis og hjelpen er nyttig, men det må evalueres hvordan 

bibliotekene skal fokusere mer på dataopplæring, utdanning og veiledning for bibliotekarer 

og publikum- derav den reviderte nasjonale bibliotekloven. Publikum og bibliotek skal ha 

tilgang til alle typer materiale fra alle typer medier, og det skal fortsette å utvikles ulike 

aktiviteter og bibliotektjenester (Aabø, 2005).   

2.3 Digitalt utenforskap  

Denise Agosto, (2005) som har besøkt ti bibliotekfilialer i USA og intervjuet 

folkebibliotekarer, undersøker hvilke ressurser og tjenester de har å tilby publikum, og det er 

store variasjoner på kvaliteten og mengden av digitale ressurser som tilbys. Agosto (2005) 

skriver at folkebibliotek spiller en stor rolle i å redusere det digitale gapet og refererer til 

Eamon, (2004) som påpeker at informasjonsgapet mellom fattig og rik er stort. Det er tre 

ganger mindre sannsynlighet for at fattige barn har datamaskin hjemme enn at et barn fra 
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middelklassen har det. I lokalsamfunn kan det skje at innbyggere eller kommersielle 

virksomheter som ønsker markedsføring og som har økonomiske ressurser hjelper til med 

økonomien til bibliotekfilialene, men for noen merkes budsjettkutt mer. Her skildres tre 

eksempler. I et område med middelklasseinnbyggere estimeres det ifølge folkebibliotekaren 

ved bibliotekfilialen at halvparten av de som bor der har nettilgang hjemme, filialen har seks 

datamaskiner til låns i 30 minutter, fire maskiner til personalet med nettilgang og en til søk i 

katalog. En annen filial som blir besøkt av Agosto (2005) ligger i en fattigere del av sentrum 

med mye arbeidsledighet, sosialbrukere og hjemløse og nesten ingen har datamaskin hjemme, 

ifølge folkebibliotekaren. Filialen har tre PC-er med nettilgang for publikumsbruk og ingen 

til personalbruk. Det er ingen mulighet for digital veiledning eller digital referanse, siden 

PCene brukes hele tiden av publikum. I området der Agosto (2005) bor er økonomien bedre, 

folk tjener mer, de fleste har hjemme-PC eller arbeids-PC, og bibliotekfilialen har 50 

datamaskiner til publikum og 12 til personalet i tillegg til søkePC-er. Agosto (2005) beskriver 

tre bibliotekfilialer med ulike digitale skiller og de mennesker som trenger det mest for å 

skrive for eksempel CV har minst mulighet for tilgang når det kun er 30 minutter PC-lån til å 

skrive og folk står på venteliste for å låne PC. Det digitale skillet er et alvorlig problem som 

gjenspeiler problemet med klasseskillet og er noe som burde blitt adressert mer nøye (Agosto, 

2005).    

  

Seyed Vahaid Aqili og Alireza Isfandyari Moghaddam (2008) skriver om fordelen alle har av 

digital kompetanse og at IKT ved effektiv bruk, kan ses på som et våpen mot utfordringer 

som verden møter. Bærekraftig utvikling og kunnskapsbasert samfunn fremheves, og fravær 

av pålitelig informasjon er symbol på underutvikling. Den globale utfordringen er å gi alle 

tilgang til informasjon og deling av informasjon, ifølge Aqili og Moghaddam, (2008) som 

også nevner flere definisjoner på digitalt skille. Webopedia, (2008), som refereres i Aqili og 

Moghaddam, (2008), beskriver digitalt skille som et begrep for å beskrive gapet mellom de 

som har, og ikke har ressurser og tilgang til digitale verktøy og hvem som har og ikke har 

ferdigheter og kunnskap teknologi generelt, geografisk og med tanke på utdannelse. Aqili og 

Moghaddam (2008) skriver at Foulger (2001) påpeker at de som bor i land med bedre digital 

tilgang lettere kan benytte seg av kommunikasjons-, media- og informasjonsmuligheter. Det 

digitale skillet er et kontinuum av valg, hvor digital tilgang sammen med digital 

egeneffektivitet kan avgjøre den digitale flyten individet har. Noen håndterer digitale 

ressurser mer effektivt enn andre (digitalt flerspråklige), og er ikke redd for å prøve ut 

teknologi. Aqili og Moghaddam, (2008) viser til en studie gjort av Mun-Cho og Jong-Kil  

(2001) som trekker fram tre stadier med tanke på digitalt skille. Det første er 

informasjonstilgjengelighet – de økonomiske faktorene som avgjør om individet får tilgang 

eller ikke digitalt. Det andre er informasjonsutnyttelse -informasjonen utnyttes for formål og 

oppnåelse av noe, mens informasjonsmottakelighet baserer seg på tanken om livskvalitet – å 

berike livet. Faktorene kan være med å minske ulikheter. Bibliotekarens rolle som veileder 

via kommunikasjon, organisering og lokalisering til å hjelpe de som er digitalt utenfor til en 

viss kompetanse i bruk av internett, databaser og elektroniske ressurser er viktig. 

Bibliotekene som ivaretaker av personvern og demokrati anses som det viktigste sosiale 

verktøyet for å minske det digitale gapet. Men i tillegg trengs det et nasjonalt og 

internasjonalt samarbeidsnettverk i arbeidet for digital kompetanse. Det er også sosiale, 
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politiske, økonomiske og kulturelle krav som eksisterer, og som må bli sett på som relevante 

med tanke på å overvinne det digitale skillet mellom mennesker (Aqili & Moghaddam, 

2008).   

  

2.4 Kognitiv autoritet og troverdighet  

Mary Beth Meszaros (2010) refererer til Nancy Becker (2003) som påpeker at bibliotekarer 

blir forundret over at kompetansen deres ikke blir brukt, og at publikum heller spør venner, 

familie eller andre, og ser ikke på bibliotekarer og bibliotek som støttenettverk til 

informasjon. Kognitiv autoritet defineres ifølge Meszaros (2010) av Patrick Wilson (1999) 

som ekspertise, og ifølge Meszaros (2010) har ikke lærere en slik ekspertise, og blir ikke 

nødvendigvis sett på som kognitiv autoritet av studentene. Det finnes to mennesketyper. Den 

ene typen er dualister som ikke har tro på kognitive autoriteter, som intellektuell ekspertise 

eller fakta som kan memoreres, gitt av instruktører. Den andre typen som er multiplister 

mener at alle har rett til en mening og alle meninger har like stor verdi. Multiplisten kan tenke 

at det er unødvendig å bruke tid på å lete opp nettsteder eller materiale, for å forsøke å 

bestemme troverdighet eller ikke, ifølge Meszaros (2010). Hvorvidt en blogg har like stor 

autoritet som et fagfellevurdert tidsskrift eller artikkel, er kanskje en ny student ikke i stand 

til å vurdere godt nok som troverdig eller ikke. Studenter benytter ofte overflatekredibilitet 

(eksempelvis iøynefallende forsider på bøker og nettsider) som ikke forklarer materialet, 

ifølge Swanson (2006) referert av Meszaros (2010). En student er mer opptatt av 

tilgjengelighet enn autoriteten forfatterne har. Dette kan oppleves som en krise siden folk kan 

miste evnen til å skape evalueringer basert på noe mer enn følelsen av at det er riktig 

framgangsmåte. Antakelsen om at det ikke finnes noe kognitiv autoritet blant lærere og 

undervisere medfører at kritisk tenkning blir umulig ettersom studenter lærer hvordan de 

evaluerer kunnskapskrav fra kognitive autoriteter som innehar troverdighet. Lærere og 

bibliotekarer kan samarbeide om å jobbe med studenter for å oppnå en god, pedagogisk 

holdning til kognitive autoriteter, og respekt for kunnskapen som bibliotekarer har (Meszaros, 

2010).   

Jenny S. Bossaller og Denice Adkins (2011) skriver i sin artikkel at det er så mange kildevalg 

i dag med tanke på referansetjenester, og det kan være lett å rote seg bort når det skal velges 

kilder. Artikkelen baseres på intervjuer med studenter som tar referansefag, hvordan de går 

fram når det gjelder å finne referanser, og bibliotekarer blir intervjuet med tanke på hvilken 

kompetanse bibliotekaren skal ha i dag. Studenter, for eksempel, kan se ut til å ønske 

samtaler ansikt til ansikt med bibliotekarene når det gjelder spørsmål som omhandler 

referansearbeid og kilder, og ser på bibliotekarer som troverdige. Det trengs bedre 

forskningslinjer for å tydeliggjøre referansesituasjonene som bibliotekarene befinner seg i når 

det gjelder nettbaserte kildehenvisninger og referanser. Mye materiale finnes online, men er 

basert på avgifter og kan være vanskelig å tilgjengeliggjøre. Bibliotekene avhenger seg mer 

av onlinekilder enn tidligere, som databaser og gratis nettilgang, og svarer på meldinger med 

for eksempel Facebook. Ofte har skoler akademiske bibliotekreferansemodeller som påvirker 

ressursene som skal brukes i studentoppgaver for eksempel, og studentene får tilgang til 

samlingene som bibliotekene har, mens offentlige lånere besøker biblioteket for å få hjelp. 
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Spørsmålet om hvilke kilder som kan hjelpe studenter med å lære om ordningen av 

informasjon i en kilde ble stående ubesvart i studien. Å jobbe praktisk med oppgaver i 

biblioteket er en god måte å tilegne seg ferdigheter, ifølge Bossaller og Adkins (2011).    

2.5 Oppsummering av tidligere forsknings-kapitlet  

Når jeg oppsummerer punktet tidligere forskning i oppgaven er det tydelig at det har skjedd 

en stor utvikling innenfor digitale verktøy og tjenester og det er kanskje vanskelig å følge 

med, ettersom alt til enhver tid går så fort. Det har for eksempel vært en større endring av 

digitale verktøy i skandinavisk skala. Det kan se ut til at flere av forfatterne (ikke bare de 

skandinaviske) skriver at det er mulighetene til å bruke datamaskin eller andre digitale 

verktøy som gjør at mennesker får mer digital kompetanse. Videre viser artiklene at det 

trengs både nasjonale og internasjonale samarbeidsnettverk for å få mennesker ut av digitalt 

utenforskap og inn i demokrati. Samtidig må bibliotekene fortsette å ivareta sin posisjon som 

digitale veiledere. Det er i tillegg mye av det som finnes digitalt som ligger bak 

betalingsmurer, og som ikke alle og enhver får tak i. Agosto (2005) sin artikkel er kanskje 

ikke så relevant som i 2005, og USA har kanskje ikke de samme resultatene med tanke på 

omfang av publikum i digitalt utenforskap som Skandinavia har. Det er heller ikke sikkert at 

det er like stort utenforskap som det har vært i 2005. Men det er likevel greit å se tidligere 

forskning fra andre steder i verden som gjelder digitalt utenforskap. En artikkel viser til at det 

er et stort globalt problem med ujevn fordeling av digital kompetanse rundt omkring i verden. 

Jeg tenker at det har en god del med økonomi å gjøre for hvilke tilganger ulike mennesker 

har. Et godt eksempel er 30 minutters lånetid på en PC, når målet er å skrive CV til å søke 

arbeid, og publikum kun har mulighet til å låne PC ved biblioteket. Det er anskaffelse av PC 

og andre skrivemuligheter som koster penger og i tillegg koster det å ha nettilgang i hjemmet. 

Jeg tenker at kostnadene er ulike fra land til land. Det også viktig å ta for seg tankene 

bibliotekarer har om sin kognitive autoritet, ettersom det preger dem i måten de forholder seg 

til publikum på og hvordan arbeidet de gjør utføres, siden de har ekspertise innenfor sitt felt.   
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3 Teoridel  

3.1 Introduksjon av teoriene og modellen «Digital fluency»  

Prensky (2001) har skrevet 2 artikler (2001a, 2001b) om digitale innfødte og digitale 

innvandrere, hvor han anser mennesker som i senere alder har tilegnet seg digital 

kompetanse, som digitale innvandrere og de mennesker som er født inn i en digital verden, 

som digitale innfødte. Videre tar han opp de endringene som skjer i hjernen ved innlæring av 

nye teknologiske ferdigheter (Prensky, 2001a, 2001b).  

  

Det ble skrevet en artikkel av Wang et al. i 2013, om digitale innfødte og digitale innvandrere 

og om de to mennesketypene er på vei mot en flytende modell. National Research Council 

(1999) beskriver digital flyt som å ikke bare kunne forstå den digitale informasjonen, men 

også bruke den på en kreativ og hensiktsmessig måte, samtidig som at produksjon og 

generering av informasjon foregår, ifølge Wang et. al (2013). Papert og Resnick (1995) 

skriver ifølge Wang et al. (2013) at digital flyt ikke bare innebærer å forholde seg til 

teknologi generelt, men at det også innebærer å være i stand til å produsere ting med 

teknologien (Wang et al., 2013).   

Analysen inkluderer funn fra flere fagfelt. På bakgrunn av de ulike funnene ønsker Wang et 

al. (2013) å innpasse eksisterende litteratur og lage en forståelig modell som inneholder syv 

identifiserte faktorer fra litteraturen som har med digital flyt å gjøre. Den første faktoren 

omhandler demografiske kjennetegn (demographic characteristics) som alder, kjønn og 

sosio-økonomisk status. Den andre faktoren er den psykologiske faktoren (psychological 

factors) som for eksempel kan handle om teknologiskrekk- som vil si redsel for å prøve ut 

teknologi, aldersskrekk som dreier seg om å føle seg for gammel til å prøve ut teknologi og 

egeneffektivitet- som vil si det motsatte av teknologiskrekk. Den tredje faktoren er sosial 

påvirkning (social influences) som vil si venner, familie, skole, lærere og andre som påvirker. 

Den fjerde faktoren er utdanningsfaktoren (organizational factors). Det vil si faktorer som 

skole, akademiske studier eller annen utdanning og veiledning for utvikling av 

datakompetanse. Den femte faktoren som er atferdsintensjon (behavioral intention) 

omhandler demografiske kjennetegn som for eksempel at forskere støtter forholdet mellom 

faktisk oppførsel og atferdsintensjon. Dette gjelder med tanke på teknologi - der påvirkning 

av ulike variabler som organisatoriske, psykologiske, demografiske og sosiale faktorer, kan 

påvirke. Mulighetsfaktoren er den sjette faktoren og innebærer digital tilgang i hjem og skole, 

og demografiske og organisatoriske påvirkninger. Den siste og sjuende faktoren er faktisk 

bruk av teknologi (actual use of technology) og innebærer daglig bruk av digitale verktøy 

og/eller tjenester (Wang et al., 2013).  

Grunnen til at modellen og teoriene til Prensky (2001a, 2001b) blir brukt i oppgaven er at det 

passer med tanke på aldersgruppen som er intervjuet og den ulike digitale kompetansen som 

de ulike bibliotekarene innehar, og når i livet denne har blitt tilegnet. Wang et al. (2013) sin 

modell om digital flyt kan være betydningsfull å sette opp mot Prensky (2001a, 2001b) fordi 

Wang et al. (2013) setter et kritisk søkelys på Prensky (2001a, 2001b).  
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Jeg tenker at Rieh (2009) som tar for seg begrepet kognitiv autoritet er viktig å ha med i 

oppgaven og artikkelen vil bli omhandlet under diskusjonsdelen.   

Digitale innfødte har vært digitale hele livet med spill, datamaskin og har ellers kunnskap om 

teknologi. Noen kaller også denne gruppen mennesker for N(net)-gen eller D (digital)-gen.  

Denne gruppen snakker et «innfødt», språk når det gjelder internett, TV-spill og 

datamaskiner. En viktig forskjell mellom digitale innfødte og digitale innvandrere er at de 

som er innvandrere tilpasser seg miljøet, men bevarer alltid noe av tidligere analog kunnskap. 

Å søke på internett kan være et andrevalg for disse menneskene. Veiledere og lærere i dag 

snakker et utdatert språk (før-digitalt) og kan streve med å lære bort digitale verktøy og 

tjenester til andre. Mye av teorien til Prensky (2001a, 2001b) omhandler skole og de som er 

født inn i den digital verden (digitale innfødte). Men teorien kan samtidig brukes i oppgaven 

som handler om bibliotekarers digitale kompetanse, ettersom begrepene digitale innfødte og 

digitale innvandrere kan beskrives på flere grupper i samfunnet enn bare studenter. Bibliotek 

og skole samarbeider om veiledning, danning og så videre, slik samfunnsoppdraget beskriver. 

Men det er alle lag av folket som får digital veiledning i bibliotekene.   

De som har blitt intervjuet for denne oppgaven har litt ulik bakgrunn og det er derfor det 

kanskje også er meningsfullt å ta med Prensky (2001a) sin teori i denne oppgaven. Kunnskap 

og kompetanse er viktig, og det er nok av muligheter til å både friske opp og tilegne seg ny 

kunnskap i arbeidssammenheng, ser det ut til. Men selv om det både er interesse og viten om 

at dette er viktig, er det likevel litt forskjellige tanker om digital utvikling blant 

bibliotekarene. Noen av de som har blitt intervjuet har kommentert hvor mye kompetanse de 

har innenfor digitale verktøy, mens andre ikke engang husker hvilke systemer som eksisterte i 

starten av arbeidskarrieren. Det er mange ulike eksempler på digitale innvandrere. Å skrive ut 

et dokument for å redigere det i stedet for å redigere det på skjerm eller fortelle folk om 

interessante nettsteder i stedet for å sende lenker, er et par eksempler. De digitale innfødte, 

som er vant til å motta informasjon raskt, ser ofte på de som er innvandrere som mennesker 

med et «annet» digitalt språk. Digitale innfødte forstår ikke at digitale innvandrere som for 

eksempel veiledere eller forelesere ønsker å veilede grundig. Ofte er det vanskelig for en 

digital innfødt å forstå at den digitale innvandreren ikke har samme kunnskap digitalt som de 

har. Å bare gjøre ting digitalt virker bedre på lang sikt - med tanke på å få digitale 

innvandrere til å nå digitale innfødtes kompetansenivå (Prensky, 2001a).     

Prensky (2001b) beskriver hvordan hjernen forandrer seg og omorganiserer seg etter 

informasjonen eller innspillene den mottar. Før har det vært en oppfatning om at kunnskap er 

noe stabilt. Teknologien er i stadig endring og de digitale verktøy må brukes med bevissthet 

til spesifikke områder. Ved å prøve ut informasjonsorganer med kraftigere sorterings- og 

analyseprogrammer, slik akademiene gjør - kan det kanskje være lettere å finne riktig retning, 

digitalt. Noen mennesker tør mer enn andre, og bryter en barriere med tanke på 

læringskurven innenfor det digitale, så blir ideene adoptert av andre mennesker og nye veier 

opprettes. Informasjon bæres gjennom generasjoner. Det er innenfor sosialpsykologi sterke 

bevis på at tankemønstrene endres, men det er avhengig av erfaringen vi har.  
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Kulturforskjeller og ulike miljøer kan avgjøre hvordan folk tenker, som logiske resonnement, 

tanker om strategier og prosesser og et ønske om å skjønne hendelser og situasjoner. På 

70tallet fikk videospill sitt gjennombrudd og dagens barn kan spille videospill i mange timer. 

Det skjer en justering for å gjøre hjernen mer interaktiv, for å ta imot informasjon raskere og 

for å imøtekomme TV og spill, slik som hjernen blir justert til å lære seg å lese. Det er mange 

timer med øving hver dag og full oppmerksomhet. Det vil si at hos barn som har vokst opp 

med data, er noen deler av hjernen høyere utviklet enn andre deler, sammenliknet med for 

eksempel en digital innvandrer (Prensky, 2001b).  

De kognitive ferdighetene er mer blandet i dag hos de digitale innfødte og mange greier å 

holde oppmerksomheten og få med seg noe, selv om de holder på med noe annet som musikk 

og lekser. Refleksjon over lesing er noe som kanskje har gått tapt under 

omprogrammeringsprosessen. Dette er et område som gjør at vi kan generalisere med tanke 

på mentale modeller fra erfaringen vår - altså lære av erfaringen. Mange teknologiske 

ferdigheter som for eksempel prosessering, grafikkbevissthet og tilfeldig tilgang er forbedret, 

men blir ignorert av de som skal veilede eller lære bort. Bedre passform med tanke på læring 

er viktig og video og spill kan være en viktig indikator for å lære - noe som også er grunnen 

for at digital, spill-basert læring har oppstått og fungerer (Prensky, 2001b).   

   

Wang et al. (2013), stiller spørsmålet om hva som kan være faktorer som har indirekte og 

direkte betydning for digital flyt - som er evnen til å omformulere kunnskap og produsere 

informasjon for å i et digitalt miljø klare å uttrykke seg kreativt og passende. Artiklene Wang 

et al. (2013) har studert omhandler studenter, som gjerne har høyere sosioøkonomisk 

bakgrunn, og således ikke representerer bredden i befolkningen så godt. Wang et al. (2013) 

refererer til Jones og Czerniewicz (2010) som viser til at flere forskere ser på alder og tilgang 

som de viktigste indikatorer for å skille mellom de som er digitale innfødte og digitale 

innvandrere og forklarer at det er et generelt aldersskille innen litteratur om emnet, satt til at 

de som regnes som innfødte er født på slutten av 70-tallet til slutten av 90-tallet. Dette har 

blitt kritisert av blant annet Wang et al. (2013) og deres artikkel foreslår en konseptuell 

modell som forklarer digital flyt som en annen tilnærming, enn at alder og tilgang til 

maskinvare og programvare skal være avgjørende. Demografiske egenskaper som 

organisatoriske faktorer (skole), psykologiske faktorer, sosial påvirkning, muligheter og bruk 

av teknologi kan være indirekte eller direkte innvirkende på digital flyt (se fig1). Wang et al. 

(2013) stiller spørsmål ved Prensky (2001a, 2001b) sin teori om digitale innfødte som er født 

med IT-kunnskaper og ferdigheter og digitale innvandrere som har tilegnet seg kunnskap og 

ferdigheter senere i livet (Prensky, 2001a, 2001b). Ikke bare forstår de som er innfødte digital 

informasjon, men de produserer og frembringer den også, skriver National Research Council 

(1999), ifølge Wang et al. (2013). Omfanget av studien til Wang et al. (2013) er begrenset til 

digitale innfødte, digitale innvandrere, digital flyt og bruken av Information science (IS), 

utdanning og databasert læring ellers. Wang et al. (2013) erkjenner at det er motstridende hva 

som er observert av de ulike forskerne og at innflytelsen de har på hverandre kan ha direkte 

innvirkning på fri flyt av det digitale og kompliserte området som forskes på. Kjønn kan ha 

en innvirkning på valg av bruk av digitale verktøy- som at gutter spiller mer og jenter bruker 

IKT til utdannelsesformål mer enn gutter. Likeledes kan sosial status, etnisitet og nasjonalitet 
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påvirke i høy grad. Daglig bruk og erfaring av teknologi er sterkest knyttet til det å være i 

digital flyt (Wang et al., 2013).   

Digital kløft kalles også digitalt skille, og som tidligere nevnt så har flere av forskerne som 

Wang et al. (2013) skriver om, tanker om økonomi og tilgjengelighet når det gjelder digital 

flyt. Videre refererer Wang et al. (2013) til Kvasny og Keil (2006) som skriver om ulikheten i 

IS med tanke på bruk og tilgjengelighet, som blir sett på som en kløft eller et digitalt skille. I 

tillegg refererer Wang et al. (2013) til Wei et al. (2010) som mener at flere av de ulike 

forskerne tenker at egeneffektivitet ved bruk av data også spiller en stor rolle i 

resultatsammenheng. Det siste som er nødvendig for å være digital innfødt er nettilgang, som 

kan være bedre i rikere enn i fattigere land, skriver Wallsten (2005), referert i Wang et al.  

(2013).   

Wang et al. (2013) ønsker også å sammenlikne bruk og mønster innen teknologi som 

gruppene bruker og å frembringe innsikt i egenskapene som samsvares med fri flyt og 

utforske virkningen av digital flyt. Verktøy for sosiale nettverk (for eksempel Facebook og 

Instagram) har vunnet popularitet det siste tiåret og dette kan gjøre at digital flyt kan variere 

fra en aktivitet til en annen, sier Grimely og Allan (2010); Hosein et al. (2010) og Malliari et 

al. (2011), referert i Wang et al. (2013).   

3.1.1 De syv faktorene punktvis  

• Demografiske kjennetegn: Alder, kjønn og sosio-økonomisk status   

• Psykologiske faktorer: Teknologiskrekk, effektiv selvbruk og aldersskrekk   

• Sosial påvirkning: Familie, venner, overordnede og veiledere/ lærere   

• Utdanningsfaktorer: Skole, akademiske studier og dataveiledning   

• Atferds intensjon: Demografiske kjennetegn, organisasjonsfaktorer, psykologiske 

årsaker og sosial påvirkning  

• Mulighet: Tilgang hjem/skole, demografiske og organisatoriske påvirkninger   

• Faktisk bruk av teknologi (daglig bruk).  

3.1.2 Modellen «Digital fluency»  

 

                             (Fig 1, Wang et al., 2013, s. 415)  
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3.2 Oppsummering av teorikapitlet  

Oppgaven baserer seg på teorien til Prensky (2001a, 2001b) om digitale innfødte og digitale 

innvandrere. Dette kobles sammen med en modell «Digital fluency» foreslått av Wang et al. 

(2013). De to teoretiske tilnærmingene omhandler litt ulike ting og vektlegger ulike faktorer 

for å forklare hvorfor mennesker er i digital flyt eller ikke. Jeg bruker begrepet digitale 

innvandrere for å beskrive den digitale kompetansen til de åtte intervjuede bibliotekarene. 

Begrepet digitale innfødte brukes i begrenset grad ettersom bibliotekarene ikke er oppvokst 

med digitale verktøy. Prensky (2001a, 2001b) er opptatt av alder med tanke på bruken av 

teknologi, mens Wang et al. (2013) sin modell Digital fluency (digital flyt) ser andre faktorer 

utenom alder som for eksempel geografi, egeneffektivitet og mot til å prøve seg fram. Det 

foreslås også av Wang et al. (2013) at digital flyt kan skje innenfor ulike områder av digitale 

verktøy, ettersom sosiale medier er mer og mer fremtredende. Samtidig spiller økonomi en 

stor rolle med tanke på å oppnå digital flyt, ifølge Wang et al. (2013). Mennesker har kanskje 

ikke samme flyt på alle områder innenfor digitale verktøy, men oppnår det innenfor sosiale 

plattformer (Facebook eller liknende). Jeg bruker disse begrepene for å reflektere over 

bibliotekarenes ulike kompetanse, med tanke på de tre forskningsspørsmålene tilhørende 

oppgaven.   

4 Metode  

Grunnen til at jeg har valgt noe eldre bibliotekarer med lengre fartstid bunner mest i 

nysgjerrighet. Dette er mennesker som har en fot i hver verden – det vil si både analog og 

digital erfaring. Dette er også mennesker som har vært med i startfasen av digital utvikling 

innenfor bibliotekene og det interessante er hvordan de ser sin kompetanse og hva de tenker 

om den raske digitale utviklingen i dagens samfunn. Dette er med tanke på bibliotekarenes 

samfunnsoppdrag som digitale veiledere og sin ekspertiserolle i sitt fagfelt.   

Det er kanskje viktig å få fram tankene til de som har tilegnet seg digitale ferdigheter senere i 

livet også, ettersom det finnes ganske mange som er på vei til pensjonsalder i dag ved 

bibliotekene. Grunnen til at jeg valgte Trondheim folkebibliotek er fordi bibliotekarene 

jobber ved syv ulike bibliotekfilialer i tillegg til hovedbiblioteket som ligger i sentrum. Selv 

om filialene samarbeider med hovedbiblioteket, er det ofte slik at de også har egne 

programmer eller tjenester. De digitale forutsetningene kan variere mellom de ulike filialene 

og mellom filialene og hovedbiblioteket. Grunnen til at jeg ikke har valgt gruppeintervju er 

fordi at svarene kanskje kan komme bedre fram hvis det brukes en-til-en-intervju. Det kan 

virke som om dette har fordeler, for de som har blitt intervjuet også, da de alle snakker 

velvillig om alle områder som tas opp. Intervjuene tar mer eller mindre 30 minutter med hver 

bibliotekar.   

Jeg har valgt å ikke sette så mye søkelys på digitale innfødte. En stor andel nyansatte 

bibliotekarer i ung alder ved bibliotekene er nok i dag digitale innfødte. Ung arbeidskraft 

verdsettes kanskje mer i forbindelse med nyansettelser ved bibliotekene, på grunn av den 

digitale kunnskapen de har i form av sin utdanning og ellers også.   
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4.1 Valg av metode  

  

Valget falt på å bruke semistrukturert intervju, som ligger mellom den ustrukturerte og 

strukturerte intervjumetoden, fordi den er en metode som er mer åpen og fleksibel og svarene 

får kanskje litt mer bredde. Spørsmålene kan avgjøres som passende eller upassende av 

intervjuer og kan forandres etter det som passer best. En intervjuguide basert på 

problemstillingen har gitt grunnlag for formulering av tre forskningsspørsmål som brukes i 

intervjuguiden. Intervjuspørsmål kan modifiseres selv om de kommer i rekkefølge.  

Intervjuguiden er åpen slik at det kan legges til flere spørsmål, men det er ikke nødvendig, da 

de som intervjues svarer velvillig (Luo & Wildemuth, 2009).   

  

Videre er det blitt laget underspørsmål til hvert av disse tre forskningsspørsmålene. Det har 

vært gjennomført intervjuer, muntlig og med lydopptaker, og deretter utført transkribering av 

intervjuene. Informasjonen er blitt lagret og data analysert. De semistrukturerte intervjuene 

kan kanskje gi noen konklusjoner om bibliotekarer sitt syn på digital kompetanse og er i tråd 

med en induktiv tilnærming som kjennetegnes av interessante og opplysende resultater, men 

frembringer ikke nødvendigvis ny teori av empirien (Bryman, 2016).   

Validitet angir om en metode er gyldig og måler det den skal. Dette kan også gjelde 

undersøkelser som ikke bruker kvantitativ metode. Det dreier seg da om hvorvidt 

undersøkelsen kan svare på de spørsmålene som blir stilt. Men god validitet er ikke nok for å 

gjøre en god undersøkelse. Det må derimot være en viss presisjon som kalles aspekt av 

reliabilitet. Dette betyr at ved undersøkelser uten målinger må fremgangsmåten i 

undersøkelsen være nøye gjort med tanke på tolkning i forholdet til formål (Bergström & 

Bóreus, 2017). Kredibilitet dreier seg om å ha en tilstrekkelig representasjon av 

konstruksjonen i den sosiale verden som studeres. Videre dreier overførbarhet av data seg 

om i hvilken grad arbeidet kan brukes i en annen kontekst. For det tredje er det pålitelighet og 

sammenhengen i den interne prosessen og redegjørelsen som foregår med tanke på endringer 

av forhold i fenomenene som analyseres. Det fjerde er bekreftelse som vil si i hvilken grad 

egenskapene til dataene kan bekreftes av de som vurderer eller leser resultatene av 

forskningen (Luo & Wildemuth, 2009).   

  

Ved å bruke kvalitativ metode for å innhente empiri, slik det blir gjort i denne oppgaven er 

det ikke målingene som er formålet, men tankene bak og nyanserte livsbekrivelser fra de som 

blir intervjuet som er viktige. Dette skal stå i samsvar med nøyaktigheten kvantitative 

målinger gir. Det brukes kvalitativ innholdsanalyse for å undersøke hva bibliotekarene tenker 

om sin digitale kompetanse, sin oppgave som veiledere i dagens digitale samfunn og hvordan 

de beholder sin kognitive autoritet. Hovedformålet er å finne forskningsrelevant informasjon 

som er nyttig med tanke på for eksempel denne oppgaven eller andre mål for forskning (Luo  

& Wildemuth, 2009). Kvalitative intervju skal ha til hensikt å forsøke å dekke det 

meningsbaserte og det faktabaserte, og intervjueren skal forsøke å formulere et underforstått 

budskap. Kvalitative intervjuer søker ikke å tallfeste resultater, men skal innhente 

beskrivelser som består av ord. Slik Göran Bergström og Kristina Bóreus (2017) nevner så er 

det ikke alltid nødvendig å kode. Ofte er det som sies viktigere enn det som kan telles 
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(Bergström & Bóreus, 2017). Analysen gjøres med teori fra Prensky (2001a, 2001b) og Wang 

et al. (2013). Artikkelen til Rieh (2009) blir brukt som teori i diskusjonsdelen.   

Det har blitt sendt ut e-post til bibliotekarene, som er kjente, men ikke på et personlig plan og 

interessen for å bli med i undersøkelsen viser seg å være stor med en gang.   

Intervjueren skal oppmuntre til at den som blir intervjuet beskriver så nøyaktig og nyansert 

som mulig hvordan vedkommende opplever, føler og handler (deskriptivt) innenfor områdene 

som tas opp (Kvale & Brinkmann, 2017).  

   

4.2 Utvalg  

  

Til oppgaven er det gjort intervjuer av åtte bibliotekarer som har jobbet innenfor bibliotekene 

i Trondheim i over ti år. Grunnen for dette valget var å undersøke hva bibliotekarer som har 

jobbet i over ti år tenker om den digitale utviklingen og hvordan de lever med den i 

arbeidssammenheng. Dette kan kanskje være med på å vise hvordan bibliotekarer som har 

arbeidet innenfor folkebiblioteket i over ti år, mottar den digitale tidsalderen og også hvilken 

digital kompetanse de har i biblioteksammenheng.   

  

4.3 Informasjon om GDPR  

I følge GDPR- loven skriver de åtte folkebibliotekarene som blir intervjuet under på et 

skjema, hvor det står om godkjenning av personlige opplysninger. Det er gitt beskjed om at 

det er navn (for oppgaveskrivers del), og kjønn, det kun skal opplyses om. Data blir beskyttet 

og lagres i EU/EØS gjennom databeskyttelsesregulativ og slettes når det ikke lenger er 

nødvendige. Alle folkebibliotekarene som blir intervjuet i oppgaven er anonyme og 

uidentifiserbare. Det kan være problematisk å intervjue noen som jobber ved samme 

folkebibliotek. De som ble intervjuet ble informert om hvilken informasjon som er med i 

oppgaven som omhandler de selv. I Bryman (2016) påpekes det at et viktig kriterium for å 

være en fremgangsrik intervjuer, er å være etisk bevisst som å passe på at den som blir 

intervjuet vet hva undersøkelsen innebærer og konfidensialiteten som svarene behandles med 

(Bryman, 2016). Likevel er det sårbart å ha med såpass mye informasjon om hver og en. 

Samtidig har alle de involverte sagt at det ikke gjør noe om slik informasjon kommer fram, 

ettersom det ikke er sårbare data å utlevere for de som ble intervjuet. Kvale og Brinkmann 

(2017) hevder at det er en moralsk aktivitet i seg selv å intervjue mennesker- siden 

interaksjon med mennesker påvirker den som blir intervjuet. Dette må tas hensyn til av 

forskeren som må tenke på både midlene som brukes og målene i seg selv (Kvale & 

Brinkmann, 2017). Men det kan være litt viktig å ha med hvor lenge de har jobbet innenfor 

bibliotek, ettersom det kan ha noe å si for den ulike bibliotekarens egenutvikling innenfor 

digital kompetanse og også hva de tenker om sin egen kognitive autoritet med tanke på hvor 

lenge de har arbeidet i bibliotek. Aldersspennet til bibliotekarene er også viktig, da det 

muligens viser grad av egen interesse og motivasjon for å utvikle digital kompetanse.   
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4.4 Presentasjon av de som blir intervjuet  

De som ble intervjuet presenteres som B (B står for bibliotekar) 1-8, for å følge de etiske 

reglene innenfor forskning og forsikring av anonymitet. Bibliotekarene er i alderen 47-64 år. 

B1.   

B1 har sin utdannelse fra statens bibliotek- og informasjonshøgskole i Oslo, pluss grunnfag i 

to andre fag fra universitetet. B1 jobber ved hovedbiblioteket og har vært ved biblioteket i 25 

år.   

B2.   

B2 har fullført videregående skole og har jobbet ved hovedbiblioteket, men jobber nå ved en 

filial. B2 har vært ved biblioteket siden begynnelsen på 2000-tallet.     

B3.  

B3 er utdannet sykepleier, har tatt diverse forberedende ved universitetet og gått ved 

Bibliotekskolen i Oslo. B3 har også en mastermodul i litteraturformidling og et par andre fag 

og har vært ved biblioteket i over 25 år både hovedbiblioteket og filialer.  

B4.  

B4 har mellomfag innen mediefag og noen kurs gjennom Bibliotekhøgskolen i Oslo. B4 har 

jobbet i nesten 30 år ved biblioteket- både ved filial og ved hovedbiblioteket.   

B5.  

B5 har jobbet ved hovedbiblioteket siden 1986, men hadde før det et vikariat ved et annet 

bibliotek i landet. B5 har til sammen jobbet 40 år i bibliotek.  

B6.  

B6 har tatt Bibliotekskolen i Oslo, har noen universitetsfag og et par andre grunnfag. B6 

begynte å jobbe som bibliotekar på begynnelsen av åttitallet og har jobbet ved 

Hovedbiblioteket, men også filialer siden 1987.   

B7.  

B7 har vanlig bibliotekarutdannelse, bachelor fra Oslo og en halvårsenhet fra universitetet i 

organisasjonsledelse eller endringsledelse. B7 har jobbet som bibliotekar siden begynnelsen 

på 90-tallet, - også ved andre bibliotek, Hovedbiblioteket og filial i dag.   

B8.  
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B8 er utdannet bibliotekar, har en universitetsgrad i pedagogikk og andre universitetsfag, 

blant annet sosialantropologi. B8 har jobbet ved biblioteket i 19 år både ved hovedbiblioteket 

og filialer.   

4.5 Oppsummering av metodekapitlet  

Jeg har valgt å bruke semistrukturert intervju og kvalitativ innholdsanalyse som metode for 

oppgaven. Begrensningene i utvalget er åtte bibliotekarer med lang fartstid og med noe 

høyere alder. Det har blitt laget intervjuguide, skrevet tre forskningsspørsmål som igjen har 

sine underspørsmål. Videre valgte jeg å ha en-til-en-intervju. Jeg valgte å se bort ifra koding 

og heller sette søkelyset på svarene som kom fram i intervjuene, og tolke og analysere 

svarene med refleksjoner fra teori av Prensky (2001a, 2001b) og Wang et al. (2013). Rieh 

(2009) brukes i diskusjonsdelen.   

    

5 Resultater   

5.1 Bakgrunnsspørsmål til intervju  

Alle åtte som er intervjuet arbeider i skranken ved bibliotekene, men har også andre 

oppgaver.   

B1 jobber for eksempel en del med utstillinger eller andre visuelle arbeidsoppgaver, samtidig 

som det er en del administrative oppgaver også, mens B2 sier at det er så mange oppgaver 

som gjøres hele tiden at det kan regnes som alt som skal gjøres i et bibliotek. B3 jobber mye 

med litteraturformidling, mens B4 har en del administrative oppgaver. Det er altså mange 

ulike arbeidssituasjoner innenfor biblioteket. B6 og B8 har mye med formidling å gjøre, både 

digitalt og ellers, men alle bibliotekarene svarer at digital veiledning og inkludering er en del 

av arbeidshverdagen.   

Under oppvarmingsspørsmålet om hvilke digitale tjenester som var i bruk når de begynte å 

arbeide i biblioteket, er det ulike svar. B2 forteller at det ikke var selvbetjening, men at de 

betjente publikum og at systemforskjellen fra før til i dag er kjempeforskjellige. B4 kan ikke 

komme på noen digitale tjenester, mens B7 nevner A-tekst, med oppringt linje. Når B7 startet 

som bibliotekar var det også helt i starten med å konvertere kortkatalogen. B1 og B5 var noen 

av de første ved bibliotekene som måtte sette seg inn i protokollen Gopher, som var 

forgjengeren til World Wide Web.   

B1: Vi skulle sette oss inn i protokollen Gopher og se hvordan vi 

kunne bruke den. Gopher er jo den viktigste forgjengeren til World 
Wide Web og veldig spennende, selv uten grafikk. Vi så også på Lynx- 

en av de tidligere nettleserne.    
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Et annet spørsmål dreier seg om på hvilke områder bibliotekarene jobber med digitale 

verktøy. Der svarer alle at det er digitale verktøy på alle steder, unntatt når de setter ut bøker.   

 B7 sier: Egentlig så er det hele tiden da, men du bruker fysiske og 
digitale media om hverandre. Og jeg tenker at vi som har jobbet en 

stund og har jobbet med referanse har en fordel der i forhold til 
kanskje de yngre som tenker digitalt først. Mens vi er flinkere til å 

huske hva som ligger i begrensningene og bruker begge. Setter pris på 

begge verdener.   

Slik Prensky (2001a) forklarer er det noen digitale innvandrere som lærer bedre enn andre å 

tilpasse seg miljøet, men samtidig har de stemmen fra tidligere, det vil si i den delen av sin 

arv og kunnskap som ikke er digital. Det vil igjen si at digitale innvandrere ofte kan se på 

internett som alternativ nummer to og heller slå opp i en bok eller bruke en manual, heller 

enn å gå rett på og tro at programmet veileder i hvordan verktøyet skal brukes (Prensky, 

2001a).   

Resultater knyttet til de tre forskningsspørsmålene vil gjøres rede for i de tre avsnittene under.  

5.2 Hvordan bibliotekarer opplever sin digitale kompetanse og om det er en 

forutsetning med digital kompetanse for å jobbe som bibliotekar  

Når det gjelder hvordan bibliotekarer opplever sin digitale kompetanse og om det er en 

forutsetning med digital kompetanse for å jobbe som bibliotekar er svarene ganske like.  

Innenfor bibliotekene brukes digital kompetanse daglig, ettersom det trengs på alle områder, 

utenom når det skal settes ut bøker. B1 tenker at det å være en digital læringsarena hører 

naturlig hjemme i biblioteket. B5 mener det samme og sier også at det er mindre 

referansespørsmål og mer spørsmål som går på hjelp med PC. Bibliotekarer og bibliotek påtar 

seg rolle som digital veileder for folket og kompetansen er forskjellig kan det virke som.  Det 

kan se ut til at det for eksempel gis en del online-kurs med hjemmelekser i 

arbeidssammenheng for å utvikle digital kompetanse. Det leies også inn folk for å hjelpe med 

å forstå programmer som benyttes. Spørsmålet er vel kanskje hvordan bibliotekarene ser på 

viktigheten av dette. Det har ved bibliotekene i Trondheim blitt mer tilrettelagt for publikum, 

å være selvstendig, men likevel er det ifølge tre av de intervjuede bibliotekarene (B2, B4 og 

B6) mange som fortsatt bruker bibliotekarene for hjelp og veiledning, til både å finne og 

anbefale bøker.  

Alle intervjuede bibliotekarer sier at den digitale kompetansen er mer selvlært og at det blir 

litt «learning by doing» eller spørre kollegaer hvis ting ikke går slik de skal.   

B2 nevner at ved biblioteket må de ha masse opplæring fordi det forventes kompetanse fra 

publikum som kommer for å få veiledning. Når B7 får spørsmålet om hvilke digitale verktøy 

som finnes i biblioteket og om noen er mer utfordrende enn andre er svaret med en latter at 

utfordringen er at bibliotekene skulle hatt flere digitale verktøy å bruke, for det er så mye som 

er digitalisert. Videre svarer B7:   
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På Island så abonnerer de på en del databaser for befolkningen og det 

er jo et lite land, men det er i hvert fall forbilledlig da. Det skulle 

gjerne ha vært mer av det i Norge. Det er litt rart at vi i lille Norge 
har mange konkurrerende biblioteksystemer og som hver for seg har 

lite marked og som da kan ta en ganske høy pris for de tjenestene de 

utfører. Så det er behov for forandringer der.   

Materiale som tidligere ikke har vært å finne i nettsammenheng blir i dag funnet på grunn av 

søkemotorer som er universelle og som gjør slikt synlig for alle. Likevel er det vanskelig å si 

om all informasjon som finnes er kritisk. Ofte er en liten bit med riktig informasjon veldig 

kostbar, mens informasjon i seg selv koster lite i nettsammenheng (Prensky, 2001a).    

Flere av bibliotekarene snakker om det nye biblioteksystemet Bibliofil som er en nettside, 

som er likedan både for bibliotekaren og publikum. Systemet er ifølge B7 mer intuitivt og 

bærer ikke så stort preg av fagsystem som det gjorde tidligere.   

Bibliotekarene har varierte meninger om å lære nye ting. B1, B7 og B8 har samme 

tilnærming mot digitale verktøy og ser seg selv i en læringsprosess til enhver tid, mens for 

eksempel B4 og B6 er mer skeptisk til at det til enhver tid skal være kurs og læring for 

bibliotekarene. B4 nevner at ting går veldig, veldig fort.   

    

B4 sier:   

Det er på en måte «vil du være med så heng på» og hvis du skal være i 

arbeidslivet så har du ikke noe valg. Nå har vi nytt biblioteksystem 
ikke sant - så skal vi ha noe nytt igjen. Og det skjer jo ellers i 

samfunnet også. Mestringsfølelsen blir jo lav etter hvert.   

Prensky (2001a, 2001b) skriver at de som er digitale innvandrere må lære nye måter å veilede 

på, ettersom det ikke vil være aktuelt i dagens samfunn at de med kunnskap (innfødte) ønsker 

å stagnere på de digitale innvandrernes nivå (Prensky, 2001a, 2001b).   

Wang et al. (2013) refererer til Nedbal et al. (2012) som skriver at noen mennesker har en 

større evne til teknikk enn andre og Wang et al. (2013) ytrer at digital flyt er evnen til å 

formulere om viten og produsere informasjon, slik at kreativitet uttrykkes i et digitalt miljø 

(Wang et al., 2013).   

  

B6 mener at det er mange innenfor andre yrker som ikke får samme gode opplæring innenfor 

digitale verktøy og tjenester og ser på det som ikke å ha noe valg, selv om kursene er gode. 

Både B3 og B8 jobber innenfor Læringssenteret, med både digitalhjelp for innvandrere, eldre 

og ellers de som trenger det og som oppsøker biblioteket for å få digital hjelp.  

Kort oppsummert så samtykker bibliotekarene i at det jobbes i dag med digitale verktøy på 

alle områder utenom når det skal settes ut bøker. Det ser ut til å være en del onlinekurs, 

digitale hjemmelekser og kurs som holdes ellers. Bibliotekarene lærer av hverandre og prøver 
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seg fram. De er i tillegg enige i at den digitale læringsarenaen hører hjemme i biblioteket. En 

av bibliotekarene ønsker seg flere digitale verktøy ved biblioteket. Noen av bibliotekarene 

synes den digitale utviklingen går litt for fort. Et par av bibliotekarene mener at det har blitt 

mindre fokus på referansespørsmål, mens tre av bibliotekarene mener at det er mange som 

benytter seg av hjelp og veiledning når det gjelder å få anbefalinger med tanke på bøker. Det 

er forventet av publikum at bibliotekarene har nok kompetanse til å besvare spørsmålene, 

ifølge alle bibliotekarene trengs det en del opplæring.  

5.3 Hvordan bibliotekarer utvikler sin kompetanse for å motvirke digitalt utenforskap  

Det er litt ulike svar på spørsmålet om hvordan bibliotekarene definerer digitalt utenforskap. 

B2 sier for eksempel at det kan være eldre som ikke er på nett, ikke har e-post eller nettbank 

og får andre til å gjøre slike ting for seg. B1 beskriver det som mennesker som ikke har 

mulighet til å ta i bruk verktøyene, som myndigheter stiller krav til at alle skal kunne bruke. 

B4 beskriver det som det å være avhengig av andre til å hjelpe hvis egenkompetansen ikke er 

der. B8 definerer det slik:    

Jeg tenker jo at det handler om at en har for liten digital kompetanse 
til å kunne delta i samfunnet i en del av demokratiet for å være en 

selvstendig borger og ha et fullverdig liv i Norge.   

Spørsmålet om hvordan det arbeides for å motvirke digitalt utenforskap i biblioteket har 

ganske mange svar.   

B5 snakker for eksempel om Læringssenteret som har en entusiastisk leder og som har dratt 

med seg flere av bibliotekarene. B8 forteller at her blir alt på en måte satt i system. Det er 

datacafé for de som trenger hjelp etter for eksempel språkcafé. Dette foregår ved alle filialene 

også. Der kan nyankomne i Trondheim få hjelp av en veileder til å for eksempel søke i 

offentlige sider. Det er også «Seniorsurf», der det er bibliotekarer som veileder eldre i 

grunnleggende data, som for eksempel å skrive og svare på e-post og liknende. B2 sier at det 

arrangeres masse datakurs for seniorer og nye landsmenn og så videre. B8 forteller at det 

diskuteres mye og det dokumenteres og registreres spørsmål som publikum stiller. Det er ofte 

de samme spørsmålene som går igjen og det synliggjøres et mønster. Private aktører og 

bedrifter henviser ofte til biblioteket i stedet for å hjelpe kunder selv. Flere av bibliotekarene 

nevner at det handler om manglende norsk språk og forståelse av det norske byråkratiet.  

Publikum skjønner ikke de digitale begrepene og da kan mye gå galt.   

B7 sier at innholdet i de ulike kursene utvikles etter hvert og at det samarbeides med andre 

instanser for å se nærmere på hvordan det går an å fordele ansvaret blant det offentlige og 

private i byen.   

B8 og B3 sier at det har vært mye problemer med mennesker som kommer til biblioteket med 

What´s App. Publikum fra andre land vil skrive ut bilder fra denne appen, men det er 

vanskelig fordi det er så dårlig kvalitet. Det er da også vanskelig å forklare hvorfor dette ikke 

går bra til publikum. Begge bibliotekarene mener at det er mye som skal på plass med tanke 

på digital veiledning på ulike områder. B8 nevner også at det har blitt laget en Facebook-side 

som er stengt – og det er litt av poenget, ettersom mennesker kan gå inn og stille spørsmål. 
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Facebook-siden får navnet «Digihjelp» eller «Digitalt utenforskap». B8 beskriver en slik side 

som et lavterskeltilbud, ettersom mange bruker sosiale medier for eksempel på mobilen, selv 

om de ikke mestrer andre digitale verktøy.   

Wang et al. (2013) skriver at noen undersøkelser gjort av Kaare et al. (2007) og Valtonen et 

al. (2010) viser at det er forskjell på digital flyt når det gjelder fra en digital aktivitet til en 

annen, men at det er fellestrekk som for eksempel å skrive tekstmeldinger, direktemeldinger 

(Messenger) og sosiale nettverk, som kan være daglig bruk for mange mennesker. Grunnen 

kan være at sosiale nettverks-verktøy har fått enorm popularitet. Samtidig viser også 

undersøkelser at det i noen tilfeller ikke bare er motstand mot ny teknologi blant digitale 

innvandrere, men heller det motsatte, skriver Waycott et al. (2010) referert i Wang et al. 

(2013).  

Alle de intervjuede bibliotekarene sier at det arbeides mye med å utvikle egenkompetanse for 

å motvirke digitalt utenforskap, men det er mest nettbrett og mobiltelefoner det går i, ifølge 

B4, som synes kursene som blir holdt er bra.   

Kort oppsummert så er det Læringssenteret ved hovedbiblioteket som har hovedarbeidet med 

å motvirke digitalt utenforskap, ser det ut til. Det registreres spørsmål for å finne ut om det er 

likheter og ofte er det de samme utfordringene som går igjen. Filialene er også bevisste på å 

gjøre veiledning selv. Det nevnes også datacafé og språkcafé, noe som også er tilgjengelig 

ved filialene. Det samarbeides med andre instanser om å fordele ansvar, både innen privat og 

offentlig sektor, og det arbeides mye med å utvikle egenkompetanse for bibliotekarer slik at 

de kan veilede digitalt. Bibliotekarene er for det meste optimistiske med tanke på den digitale 

veiledningen, selv når de møter på litt større utfordringer.  

5.4 Hvordan bibliotekarer kan beholde sin kognitive autoritet i en digital tid  

Spørsmålet med tanke på om publikum i sin søkeprosess forventer troverdighet i møtet med 

bibliotekarer besvares på ulike måter, men et ord går igjen og det er takknemlighet. Det kan 

virke som om publikum er takknemlige for den hjelpen de får og at de stort sett er fornøyde. 

Men det forventes at bibliotekarer skal ha god nok digital kompetanse for å uttale seg når det 

gjelder spørsmål i digital sammenheng. B1 mener at publikum har troverdighet overfor 

bibliotekaren i biblioteket som informasjonsfinner og hjelper. Men samtidig mener B1 at det 

er mange som ikke tenker på bibliotek i den sammenhengen og kommer ikke til biblioteket 

for slik hjelp. Det samme sier B2 og legger til at publikum tror på det de leser på nettet. B8 

sier at de som faktisk bruker bibliotekarer til kildesøk og referansehjelp virker å ha ganske 

stor troverdighet til bibliotekarene siden biblioteket har oversikt. B7 mener at troverdigheten 

til bibliotekarene fortsatt er høy, men at mange ikke vet hvor stor digital kompetanse 

bibliotekarene har.   

Når spørsmålet om hva bibliotekarene tenker om rollen sin i en tid der det meste kan søkes 

opp digitalt, er svarene igjen og kanskje selvfølgelig litt ulike.   
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B5 synes at referansearbeidet var mer spennende før og føler på glede og hiver seg over 

oppgaven med å svare hvis det kommer et referansespørsmål. Det er der B5 i hvert fall føler 

at kunnskapen som besittes kommer bedre frem enn andre steder. Men det handler også om å 

veilede publikum til å finne fram til riktig informasjon selv. B5 mener videre at skolene har et 

ansvar og nå også biblioteket til å ivareta veiledning med tanke på kildekritikk. B7 mener at 

bibliotekene må bli bedre på å markedsføre seg selv. Det er også viktig å kunne gå inn på 

sider som har helserelatert informasjon og at bibliotekarene bør få bedre opplæring i å 

navigere akkurat det landskapet.    

B3 lovpriser ikke det digitale, men setter stor pris på å ha et ben i den analoge og et ben i den 

digitale verden. Samtidig mener B3 at all erfaring som har blitt tilegnet på veien er av stor 

nytte – den kunnskapen må beholdes fordi den er viktig.   

Når det gjelder hvor sikker de ulike bibliotekarene er i håndteringen av digitale verktøy så 

kan det se ut til å være litt ulik kompetanse som er ute og går. B7 for eksempel har mye 

kompetanse, og kaster seg over enhver digital utfordring som byr seg. Ettersom B7 har mye 

kunnskap og liker å lære nye ting, er det kanskje enklere å tilegne seg ny kunnskap også. B4 

er kunnskapsrik, men redd for at det hele tiden kommer nye ting som må læres, ettersom 

utviklingen raser av gårde. Dette tenker også B5 og B6. B6 kjenner mennesker som har høye 

stillinger innenfor utdanning, men som ikke greier å manøvrere seg rundt i det digitale 

landskapet og derfor trenger veiledning.   

Biblioteket har blitt mer enn bøker, og et av spørsmålene er hvordan bibliotekarene ser for 

seg fremtidens bibliotek. Flere av bibliotekarene, (B4, B7 og B8) beskriver fremtidens 

bibliotek som en møteplass for alle lag av folket, der det blir mange arrangementer av ulike 

slag.   

B3 tror framtidens bibliotek preges av aktiviteter og ulike typer arrangementer, men håper i 

det lengste at litteraturdelen ivaretas ettersom det er grunnsteinen i biblioteket. B1 sier at 

bibliotekarrollen har endret seg fra starten av sin arbeidskarriere og tanken om å være med på 

en utvikling der bibliotekarer tilegner seg kunnskap som er til hjelp for andre gir mening.  B2 

tror at det blir mer selvbetjent, men at de som står i skrankene ikke blir arbeidsledige likevel, 

ettersom så mange fortsatt ønsker å bruke skranken for hjelp til utlån og innlevering.  

Da kan kanskje et annet spørsmål være hvordan bibliotekene tenker at eldre mennesker skal 

greie å ordne opp med lån og innlevering av bøker uten hjelp, i for eksempel et meråpent 

bibliotek, hvis de ikke ønsker å lære hvordan det gjøres selv. De eldre i dag blir sosialisert på 

en annen måte enn sine egne barn. I dagens samfunn må de eldre i en viss grad lære et helt 

nytt «språk» som vil si det digitale språket (Prensky, 2001a).   

B8 sier:   

Bibliotekaren som yrke vil jo overleve - det tenker jeg henger litt 

sammen med utdanningen og sånn. Sånn at det må gjøres store grep 

fordi at når det legges så stor vekt på katalogisering og klassifikasjon 
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som i framtiden vil være tre datamaskiner og et menneske. Det er helt 

andre ting som skal gjøres i biblioteket. Da må en tenke annerledes.  

Å kartlegge hva som trengs innenfor ulike områder, identifisere prosjekter som er relevante er 

noe bibliotekene i Trondheim gjør. Det avtales og utføres møter med nettverk som for 

eksempel andre bedrifter eller instanser og det skapes verktøy for å veilede digitalt, som både 

diskuteres og evalueres. Dette kan være av stor verdi for politikere, ettersom det er 

langstrakte planer som kan realiseres med de rette nettverk og biblioteket som pådriver. B8 

forteller at det blir møter mellom Trondheim folkebibliotek og Nasjonalbiblioteket framover, 

der det skal settes søkelys på å løfte den digitale rollen som bibliotekene allerede har.   

Kort oppsummert så virker det som om publikum er takknemlige for arbeidet bibliotekarene 

gjør med tanke på veiledning og referansetjenester, og anser bibliotekarene som 

kunnskapsrike eksperter innenfor sitt fagområde. Bibliotekarene føler seg generelt prissatt. 

Det er ulik kompetanse blant de intervjuede bibliotekarene, men hovedsakelig er svarene at 

dette må læres ettersom det er så stor fart på den digitale utviklingen – selv om ting kan være 

utfordrende. Biblioteket er en møteplass og en formidlingsarena og de kommer ifølge flere av 

bibliotekarene som er intervjuet til å bli det i framtiden også. Men de er enige om at 

grunnsteinen som er litteraturdelen må ivaretas videre.  

5.5 Oppsummering av hele kapittel 5  

Det trengs et hjelpenettverk bestående av både lokale og nasjonale hjelpere for å fullføre de 

mål som blir satt av bibliotekene, når det gjelder å tilegne seg digital kompetanse og veilede 

digitalt. Samtidig er det veldig mye som har med økonomi og ressurser innenfor kommunene 

å gjøre. Ettersom det kan se ut til at det er ganske mange som ikke har kompetanse når det 

gjelder digitale verktøy og tjenester, så er det også viktig å finne, ikke altfor kostbare 

ressurser til å hjelpe til med å få publikum ut av det digitale utenforskapet og inn i 

grunnleggende ferdigheter. Det er nok en av de største rollene biblioteket har. Det er mange 

som besøker biblioteket for å få grunnleggende veiledning innenfor digitale verktøy og det 

som har skjedd den siste tiden er at bibliotekene i Trondheim har tatt digitalt utenforskap mer 

alvorlig enn tidligere. Men det er ingen spesiell gruppe som har mer behov enn andre, kan det 

se ut til. Det er alle lag av folket som veiledes, inkludert barn og unge. Digitalt utenforskap 

kan se ut til å være en stor bekymring, ettersom det er vanskelig for bibliotekene å ta tak i 

problemet alene. Det er derfor i tillegg blitt mer fokus på samarbeid, både innad og med 

andre instanser i byen. Samtidig viser studien også at mye av det bibliotekarene får av 

kompetanse er selvlært, men utvikles gjennom jobben med å stille spørsmål til kollegaer, 

diskutere og gjøre nettoppgaver som en slags lekse for å enten friske opp det de har lært fra 

før eller tilegne seg ny kunnskap. Tre av de som er intervjuet har et litt ambivalent forhold til 

den digitale utviklingen og ser på det som både litt avansert, ettersom det hele tiden kommer 

nye ting - og komplisert, fordi det kreves av de som bibliotekarer å inneha en ganske høy 

kompetanse, innenfor digitale verktøy og tjenester for å veilede publikum. Det er mye 

optimisme å spore ettersom det er så god oppfølging, noe som også hjelper dem privat. Det er 

viktig å følge med i tiden og noen synes at utviklingen går altfor fort, men det er viktig å 
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holde seg oppdatert - både overfor seg selv og publikum. Det kan se ut til at bibliotekarene - i 

hvert fall flere av dem, mener og tror at de har fått noe bra fra begge verdener - både den 

analoge og den digitale. Det er ikke lett å akseptere alle forandringer, men bibliotekarene er 

enige i at det er viktig med den nye digitale kunnskapen og at de får mer enn god nok hjelp i 

arbeidssammenheng til å sette seg inn i nye digitale tjenester. I tillegg får de oppfrisking av 

det de har lært tidligere eller videreføring av lærdom- altså oppdatert lærdom som for 

eksempel bibliofil som nå er en nettside.   
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6 Analyse og diskusjon  

I dette kapitlet vil jeg analysere og diskutere mine resultater ved hjelp av teoriene til Prensky 

(2001a,2001b), Wang et al. (2013) og Rieh (2009). Analysen er kvalitativ og intervjuene er 

semistrukturerte, som vist til i metodekapitlet. De resultater som kommer fram fra intervjuene 

viser at det er vanskelig å henge med i digital utvikling, men at viljen til å jobbe med 

kompetanseutvikling er der.  

6.1 Bibliotekarens kompetanse   

Det kan slik Prensky (2001a) beskriver være vanskelig å videreføre digital kunnskap til eldre, 

ettersom de ikke får den samme læringskurven som en digital innfødt har. Dette er veldig 

interessant. Det kan se ut til at når mennesker nærmer seg en viss alder, så er det kanskje mer 

en dørstokkmil å sette seg inn i nye ting også, men samtidig er det også en nødvendighet i 

dag. Det er kanskje derfor samfunnsoppdraget som også knyttes til den digitale tiden er viktig 

både for bibliotekene og publikum. På den andre siden peker Wang et al. (2013) på at siden 

mange er født uten nettilgang i noen av deler av verden kan ikke de regnes som digitale 

innfødte, og nettilgang garanterer heller ikke bedre digital kompetanse. Dermed er det 

kanskje bedre å regne det å være digitalt innfødt som en skala med gråsoner. Men samtidig er 

det nok viktig å fremheve at mange digitale innvandrere på lik linje som innfødte bruker 

tekstmeldinger og sosiale medier, som Wang et al. (2013) forklarer er fordi det er noe som er 

populært og som har varighet. Likevel er det større skiller digitalt enn tidligere.  Grunnen til 

at et digitalt skille blir større mener Wang et al. (2013) er nært beslektet med forskjellen på 

digitale innvandrere og digitale innfødte. De som bruker nettet daglig og som har kompetanse 

tør å prøve mer. Dette er noe som vises på for eksempel bedre resultater med tanke på å klare 

akademiske oppgaver, gjennom utdanningsløpet - enn de som ikke bruker nett i hjemmet og 

skolen. Det er viktig med egeneffektivitet for å ha en digital flyt (Wang et al., 2013). Flere av 

bibliotekarene som har blitt intervjuet bruker tid på å prøve ut og bli bedre kjent med de 

digitale verktøy som er ved biblioteket. Noen av bibliotekarene snakket om at det var mye 

nettbrett og mobiltelefoni (B4, B5 og B8) og det trengs kompetanse innenfor disse områdene, 

for å hjelpe. Det er kanskje ikke like lett å sette seg inn i alle programmer på for eksempel 

alle typer mobiler. Likevel er dette noe som er en del av problemet med tanke på digitalhjelp 

og må adresseres av biblioteker og filialer.   

Prensky (2001a) skriver at det er mer det at det er bekymringsverdig at mange heller 

forholder seg til nettbasert materiale fremfor å bruke bøker, selv om dette er veien det mest 

sannsynlig vil gå. Likevel er det kanskje spørsmålet om det er øynene til den som er født med 

de digitale kunnskapene eller de som har tilegnet seg digitale kunnskaper i senere tid som vi 

kommer til å se med (Prensky, 2001a). Slik Wang et al. (2013) skriver er det flere faktorer 

som er nevnt tidligere, både sosiale, demografiske, organisatoriske og psykologiske som 

direkte eller indirekte spiller inn på digital flyt. Det kan kanskje stemme at digital flyt oppnås 

ved bruken av digitale verktøy og at individet selv, med rett tilgang, ressurser og initiativ kan 

oppnå digital flyt.     
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6.2 Digitalt utenforskap  

Når det gjelder hvordan bibliotekarene arbeider med digitalt utenforskap er dette noe som 

utvikles til stadighet innenfor bibliotek og filialer i Trondheim. Det er mye fokus på akkurat 

dette for tiden og jeg tenker at det kommer nok til å bli mer. Ettersom det er en del samarbeid 

på både lokal og nå etter hvert nasjonal basis, kan det tenkes at det kanskje etter hvert blir 

enklere å komme til bunns i problemet. Hvis ulike instanser, etater eller bedrifter fokuserer på 

hver sine ulike områder, kan det kanskje bli enklere å forstå behovene til de som trenger hjelp 

med digitalt utenforskap. Slik som Wang et al. (2013) skriver så kan det ha mye med 

egeneffektivitet å gjøre, når det gjelder å tilegne seg riktig kunnskap. Det kan være 

vanskeligere å hjelpe mennesker generelt som har teknologiskrekk og som ikke tør å prøve 

seg fram (Wang et al., 2013). Under intervjuene ble det snakket om dette. En bibliotekar 

kjente flere mennesker som hadde problemer med å navigere seg rundt i det digitale 

landskapet, og personene hadde virkelig trengt den rette hjelpen. Det er vanskelig å si hva 

som er rett hjelp, men det er i hvert fall, slik Prensky (2001b) sier, viktig å ikke stagnere 

innenfor digital kompetanse. Det er viktig å bare gjøre digitale ting, lære seg å bruke ulike 

digitale verktøy (Prensky, 2001b). Det er gode kurs for å holde seg oppdatert og mange av 

bibliotekarene føler seg heldige som har mulighetene til å tilegne seg ny kunnskap, som 

kanskje ikke blir tilbudt ved andre bedrifter. Likevel føles det vanskelig for flere av 

bibliotekarene å holde seg godt nok oppdatert, men de vet at det må de. Alle de intervjuede 

bibliotekarene mener at digitalt utenforskap er et problem som må tas tak i på en ordentlig 

måte. Det er også viktig å registrere spørsmål for å se hva publikum sliter med av utfordringer 

når det gjelder digitale verktøy. Nyankomne i Trondheim bruker mye mobiltelefon og er vant 

til dette hjemmefra. Det er viktig å forklare de uansett hvilket digitalt verktøy som brukes at 

det finnes offentlige sider for hjelp til ulike problemer. Det kan være for eksempel å navigere 

seg gjennom skjema på sidene til Utlendingsdirektoratet (UDI), helseinformasjonssider eller 

andre ting som er viktige. Da er det også viktig at bibliotekarene har kompetansen selv til å 

navigere seg fram på ulike nettsider av relevans.   

6.3 Kognitiv autoritet og troverdighet  

Begrepet kognitiv autoritet er utviklet av Patrick Wilson (1999) og baserer seg ifølge Rieh 

(2009) på kompetanse. Rieh (2009) utvider begrepet til å omhandle mennesker som har råd 

og meninger og som med sine ord tas mer seriøst enn andre på spesifikke områder. En person 

kan ha ekspertise og snakke med autoritet innenfor sfæren. Kompetansen kan ligge innenfor 

flere felt i kraft av en kvalitet, attributt eller en kontekst uten at andre mennesker er klar over 

det (Rieh, 2009). De to ordene kognitiv og autoritet er beslektede begrep og troverdighet blir 

sett i sammenheng med informasjon- altså troverdig informasjon. Autoritet som er kognitiv 

skilles fra administrativ myndighet ved at kognitiv autoritet er både troverdig og påvirker 

andres tenking, og de som innehar en slik myndighet anses som troverdige. Når publikum for 

eksempel kommer bort til referanseskranken forventes det nok at bibliotekaren har 

kompetansen til å svare på spørsmålene som stilles eller hjelpe digitalt med det som trengs. I 

dag stoler publikum på mange ulike informasjonsressurser og prøver å verifisere på tvers av 

disse, avhengig av tilgjengeligheten som de har til de ulike typer medier og  
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informasjonsformer (Rieh, 2009). Det kan se ut til at kompetansen må utvikles enda mer - i 

form av flere fagemner i skolesammenheng som har med teknologi og digitale verktøy å 

gjøre. Det kan være en nødvendighet med flere kurs i arbeidssammenheng og 

videreutdannelse for å henge med i utviklingen, slik de intervjuede bibliotekarene har 

beskrevet. Dette er en bærekraftig utvikling i lengden, ettersom bibliotekene effektiviseres 

med aktiviteter og arrangementer på ulike nivåer og rollene er i endring hele tiden. Mange av 

de spurte bibliotekarene har lært ting på egenhånd med tanke på digitale verktøy, men 

samtidig mener de at de får de mer enn nok kursing, som når nye ting skal læres eller 

gjennom digital oppfriskning ellers. Rieh (2009) sitt begrep kognitiv autoritet blir satt litt på 

prøve under intervjuene. Flere av bibliotekarene anser sin kompetanse stor nok til å veilede 

publikum mot grunnleggende digitale ferdigheter. Likevel er det noen av bibliotekarene som 

nøler litt og henviser til hovedbiblioteket som «orakelet» med den store digitale kompetansen 

når det gjelder veiledning. Det er fordi Læringssenteret har en egen digital hjelpegruppe 

(digihjelp) som tar seg av digital veiledning mot publikum. Digihjelp er et bedre alternativ for 

publikum, mener flere av bibliotekarene som samtidig uttrykker at de anser digital utvikling 

som litt utrygg grunn. Ting går så altfor fort i dagens samfunn. Det er ikke så lett å henge 

med, og skal en bibliotekar veilede digitalt så må ferdighetene utvikles etter den teknologiske 

utviklingen som skjer framover. Slik som bibliotekarene påpeker så er publikum raske til å 

finne sine egne metoder for søk, som for eksempel i Google, som ikke alltid har like 

pålitelige kilder.    
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7 Avslutning  

Teoriene som er brukt i oppgaven henger sammen og vinkler de ulike emnene på litt ulik 

måte. Stort sett er det nok samme konklusjon de kommer fram til. Bibliotekarene trengs med 

sin kognitive autoritet og gode digitale kompetanse, for å veilede mennesker ut av digitalt 

utenforskap, mot grunnleggende kompetanse og inn i et demokratisk samfunn. Jeg vil hevde 

å ha sikret validitet i underspørsmålene til de tre forskningsspørsmålene, i og med at 

underspørsmålene skal være dekkende og kunne fange opp ulike viktige aspekter, med tanke 

på informasjon fra de intervjuede bibliotekarene. Resultatene er også reliable ettersom de er 

gitt under en type fortrolighet i situasjon med en-til en- intervju. Jeg opplevde at det ble gitt 

ærlige svar som da nok kan være pålitelige svar. Ettersom bibliotekarene har ulik bakgrunn 

og ferdigheter, kan kanskje dette settes i forskningssammenheng, med tanke på digitale 

ferdigheter i biblioteket. Oppgavens formål har vært å finne ut hva de som blir intervjuet 

tenker om utviklingen digitalt og hva de tenker om sin kompetanse og sin rolle som veiledere 

innenfor folkebiblioteket. Hovedformålet har vært å finne forskningsrelevant informasjon 

som er nyttig med tanke på for eksempel denne oppgaven eller andre mål for forskning.  Som 

skrevet i oppsummeringen så er vel egentlig rollen bibliotekarene har som digital veileder litt 

fastlåst og endelig, på grunn av samfunnsoppdraget og endringen som har skjedd digitalt 

innenfor bibliotekene. Det er nok slik at kvantitative målinger plukker bedre opp entydige 

svar, men fra bibliotekarenes ståsted finnes det ikke svar som er feil eller riktig. Samtidig er 

utvalget ganske stort og menneskene som er intervjuet har svart grundig på spørsmålene. Til 

sammen har alle de åtte intervjuene tatt mye tid, det samme med transkriberingen etterpå og 

refleksjonen over analysearbeidet. Hadde jeg intervjuet 16 bibliotekarer hadde det tatt lengre 

tid og arbeidet hadde kanskje ikke kunne blitt utført med samme grundighet. De 

bibliotekarene som jeg har intervjuet har interessen for å tilegne seg digital kompetanse, men 

vet også at det er en nødvendighet i bibliotekaryrket. Samtidig er det kanskje en fordel å ha 

beina plantet i den analoge og digitale verden, ettersom det kan gi fordeler for en bibliotekar 

med tanke på prissettingen av hva de digitale verktøy kan gi når det gjelder effektivitet og 

kreativitet for eksempel. De som er yngre og er digitale innfødte tenker kanskje først digitalt 

når det gjelder referanser. En som har innvandret i det digitale vet kanskje mer hvor 

begrensningene ligger og setter pris på begge verdener det vil si har vokst seg inn i rollen som 

analog og digital. Men slik Wang et al. (2013) skriver så er det vel kanskje mer sannsynlig at 

ikke alt er svart hvitt når det gjelder digitale innfødte og digitale innvandrere. Her er det 

gråsoner som for eksempel at mobiltelefoni og ipods (i tillegg til dagens I-Pads), gjør folk 

mer kompetente innenfor noen digitale verktøy - mer enn andre igjen og at popularitet spiller 

en rolle. Det legges godt til rette for veiledning for eldre med tanke på digital kunnskap ved 

bibliotekene. Selv om Prensky (2001a) ytrer at eldre mennesker ikke lærer på samme måte 

som en som er yngre, kan kanskje eldre også tilegne seg kompetansen på samme måte, men 

på et lavere nivå enn en som for eksempel har digital interesse eller er digital innfødt 

(Prensky, 2001a).  Rollen bibliotekaren har framover er uansett viktig. Slik et par av de som 

ble intervjuet beskrev, så er det viktig i skolesammenheng også å se utvikling i samsvar med 

utdanning, da det trengs digitalt kyndige mennesker i bibliotekene framover. Så kanskje 

biblioteket overlever alt og blir en arena der bibliotekarer tilegner seg kunnskaper som er til 

hjelp for andre, men at litteraturdelen består både digitalt og på papir.  
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Forslag til videre forskning  

Det skulle vært interessant og funnet fram til de rette tallene for hvor mange som er i digitalt 

utenforskap i dag. Jeg tenker at det ikke er det letteste, ettersom det mest sannsynlig er mange 

som ikke blir plukket opp av statistikken som dreier seg om manglende digital kompetanse på 

grunn av klasseforskjeller og andre ting. Videre hadde det kanskje vært en idé å finne ut hvor 

mange som anser digital kompetanse som fullstendig nødvendig i biblioteksammenheng og 

hva de tenker om framtidens oppgaver innenfor biblioteket – i en større skala.   
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Bilag 1.   

  

Intervjuguide  

  

Trinnene i intervjuguiden  

  

Fortelle hvem jeg er og hvorfor vi sitter og snakker sammen- tema for samtalen, hva 

bakgrunnen for undersøkelsen er og formålet med den.   

Fortelle hva undersøkelsen skal brukes til, og forklare om GDPR (personvernforordning), 

taushetsplikt og anonymitet. Informere om opptak og sørge for samtykke til opptaket ved 

underskrift fra den som blir intervjuet.   

Spørre den som blir intervjuet om noe av informasjonen er uklar og om det er noen spørsmål 

før intervjuet starter. Du kan avslutte intervjuet når du selv ønsker eller har behov for det.   

Starte lydopptak  

Innledende spørsmål:   

Hvor lenge har du arbeidet som bibliotekar ved biblioteket og hvilken utdannelse har du?  

Hvilke arbeidsoppgaver har du til daglig ved biblioteket?  

Hvilke digitale tjenester ble brukt da du begynte å jobbe i biblioteket?   

  

Spørsmål om hvordan bibliotekarer opplever sin digitale kompetanse og om det er en 

forutsetning med digital kompetanse for å jobbe som bibliotekar  

Et av samfunnsoppdragene til folkebiblioteket i dag er å være arena for digital læring- Hvilke 

tanker har du om det?  

Hvilke typer kurs eller opplæring for folkebibliotekarer finnes når det gjelder digitale 

verktøy?  
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Kan du fortelle litt om de digitale verktøy som finnes innenfor biblioteket? Er det noen 

utfordringer som virker større enn andre?   

På hvilke områder i biblioteket jobber du med digitale verktøy?  

Hvordan har du tilegnet deg veiledende ferdigheter når det gjelder digitale verktøy?  

Spørsmål om hvordan bibliotekarer utvikler sin digitale kompetanse for å motvirke digitalt 

utenforskap  

Hva ligger i betydningen digital utenforskap for deg? (beskriv)  

I hvilken grad opplever du at det er et stort behov for å motvirke digital utenforskap?  

Hvordan jobbes det i din arbeidshverdag for å motvirke digital utenforskap?  

Har bibliotekene nettverk eller samarbeidspartnere som kan være til nytte for å løse 

problemet med digitalt utenforskap?  

Spørsmål om hvordan bibliotekarer kan beholde sin troverdighet (kognitive autoritet) i en 

digital tid  

Hva tenker du om at publikum i sin søkeprosess etter materiale forventer troverdighet i møte 

med bibliotekarer?  

Hva tenker du om rollen som bibliotekar i en tid der det meste kan søkes opp digitalt?   

Hvordan tenker du publikum ser på bibliotekarers troverdighet i en digital tid?   

Hvor sikker tenker du at du er i håndteringen av digitale verktøy og tjenester?  

Hvordan ser framtidens bibliotek ut for deg?  

Er det noe du vil legge til som ikke er tatt opp i dette intervjuet, men som kan være relevant 

for meg å vite om?  Utdyp  

Tusen takk for at du ville delta på intervjuet  

  


