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23 ting om å formidle på nett - oppsummering 
 
I mars 2020 satte regjeringen og Nasjonalbiblioteket (NB) inn ekstraordinære tiltak på 
bibliotekområdet i form av en tiltakspakke. Som del av dette fikk Viken fylkesbibliotek tildelt midler 
til digital formidling og kompetanseheving. Et av tiltakene som ble utviklet var 23 ting om å formidle 
på nett.  
 
Denne oppsummeringen inngår som en del av sluttrapporten «Digital formidling» som Viken 
fylkesbibliotek sendte til Nasjonalbiblioteket 25. juni 2021.  
 
Prosjektet ble gjennomført i perioden mars 2020 til juni 2021. 
 
 
Formål og hovedmål 
 
Formål: Gi innbyggerne i Norge et godt formidlingstilbud på nett. 
 
Mål: En helhetlig læringsressurs for digital formidling på bibliotekutvikling.no for bibliotekansatte. 
Kartlegge hva fylkesbibliotekene anser som kompetansebehov knytta til digital formidling. Et 
nasjonalt samarbeid om utvikling av kompetansetilbud i digital formidling (Tildeling, 
Nasjonalbiblioteket, 2020). 
 
 
Prosjektorganisering 
 
Prosjekteier  
Heidi Hovemoen, fylkesbiblioteksjef Viken fylkesbibliotek 
 
 
Prosjektgruppe 
 
Viken fylkesbibliotek 
Deltakere utvikling: Cathrine Undhjem, Ørjan Persen, Silje Stener, Kjersti Movik Nygren, Mona 
Ekelund, Beate Ranheim, Heidi Lorentzen, Camilla Sørbye, Vanja Marie Øyrås, Elin Westgård Hansen 
og Anette Vatnebryn 
 
Deltakere nasjonale kurs: Atle Faye Lund, Beate Ranheim, Cecilie Weinholdt, Cathrine Undhjem, Silje 
Stener, Elin Westgård Hansen, Karianne Albrigtsen Aam, Ørjan Persen, Anette Vatnebryn, Olga 
Skrinde, Camilla Sørbye, og Vanja Marie Øyrås 
 
Fylkesbibliotekene, Deichman og Bergen Offentlige Bibliotek 
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Kontakter: Nina Stenbro og Julie Agre Stene (Agder), Kjersti Eide Hatland (Bergen), Mari Eeg og 
Merete Lie (Deichman), Silje Grøtan Torp (Innlandet), Cecilie Røe (Møre og Romsdal), Kjell Gunnar 
Nilsen (Nordland), Britt Ellingsen (Rogaland), Mads Munkvold (Troms og Finnmark), Frode Pettersen 
(Trøndelag), Mette Kristin Gjerdrum (Vestfold og Telemark), Helge Skurtveit og Siv Merethe Hatlem 
(Vestland) 
 
I tillegg ble det opprettet en kontaktgruppe for alle som var involvert i å utvikle nettkurset. Denne 
utvidede arbeidsgruppa deltok i alle nettmøter underveis. Alle som ønsket det, fikk tilgang til forumet 
23 ting om å formidle på nett på bibliotekutvikling.no. 
 
Deltakere nasjonale kurs: Silje Gøran Torp, Olav Birketveit og Øystein Stabell (Innlandet), Britt 
Ellingsen (Rogaland), Kristin Storvig og Ingrid Ericsson (Trøndelag) 
 
 
Prosjektkoordinator 
Karianne A. Aam, Viken fylkesbibliotek 
 
 
Prosjektplattformer 
 
Nettmøter 
Formål: En møteplass for alle involverte i utvikling 
 
Forum på bibliotekutvikling.no 
Formål: Åpen og tilgjengelig informasjon om utvikling og framdrift 
 
Google Disk 
Formål: Samskriving og dokumentasjon av utvikling. Innlevering av ferdig produserte ting før 
publisering i LearnDash (Bibliotekutvikling.no). 
 
 
Prosjektgjennomføring 
Viken fylkesbibliotek gjennomførte en rask kartlegging av kompetansebehov (vedlegg 2). 
Fylkesbibliotekene med Deichman samt Bergen Offentlige Bibliotek besluttet deretter å utvikle et 
nettbasert kurs i digital formidling, over samme lest som tidligere kurs innenfor konseptet «23 ting». 
Hensikten var å gi bibliotekansatte muligheten til å utvikle kompetanse på teknologi, og å gi dem økt 
selvtillit gjennom utprøving på arbeidsplassen. 
 
Lansering av e-læringskurs på bibliotekutvikling.no ble utsatt fra desember 2020 til februar 2021. 
 
 
Utvikling 
Ut fra kartlegging og dialog mellom fylkesbibliotekene og folkebibliotekene ble 23 «ting» valgt ut og 
ansvaret fordelt mellom utviklerne. Oppdraget fra Nasjonalbiblioteket var å svare på de 
utfordringene bibliotekene møtte under pandemien samt befolkningens behov for økt tilgang til 
digitalt innhold, kunnskap og veiledning. 
 
«Tingene» ble lansert fortløpende etter hvert som de ble utviklet. Det var viktig at hver «ting» kunne 
stå alene. Det skulle være mulig både å ta hele kurset og å velge seg ut enkelte «ting» ut fra interesse 
eller kompetansebehov. 
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Koordineringsarbeidet har primært gått ut på å følge opp hver enkelt kursutvikler og å sikre at alle de 
23 «tingene» sammen danner et helhetlig kurs. 
 
 
Samarbeid som metode 
Fylkesbibliotekene har lang erfaring med å bruke samarbeid som metode. Det har vært utviklet 
mange prosjekt hvor fylkesbibliotek har søkt midler og drevet prosjektutvikling sammen. 23 ting om 
å formidle på nett er imidlertid det første store utviklingsarbeidet hvor alle fylkesbibliotekene deltar, 
inkludert Deichman, samt Bergen Offentlige bibliotek. Og det bør nevnes at også utviklerne har 
styrket sin kompetanse. 
 
Kurset ligger på nettsidene bibliotekutvikling.no. Viken fylkesbibliotek har vært ansvarlig for å legge 
inn «tingene», og de som har ønsket det, har selv lagt inn eget innhold. Nasjonalbiblioteket ved Sissel 
Ringstad har stått for opplæring i publiseringsverktøyet. 
 
Et viktig aspekt ved utviklingen har vært bruk av kritiske venner - ansatte i fylkes- og folkebibliotek fra 
hele landet. Det har vært et poeng at de kritiske vennene selv var i målgruppa for kurset. 
 
 
Felles nasjonal markedsføring og lansering 
Etter å ha samarbeidet tett om å utvikle 23 ting om å formidle på nett, var det naturlig å markedsføre 
kurset i form av en felles nasjonal lansering. Til dette arbeidet ble det opprettet en egen gruppe som 
besto av ansatte fra fylkesbibliotekene i Innlandet, Møre og Romsdal, Troms og Finnmark og Viken. I 
den forbindelse ble det laget en promoteringsfilm med smakebiter fra kurset. Ved å bruke 
informasjonsgrafikk, har vi ønsket å synliggjøre alle som har deltatt med utvikling og som kritiske 
venner. Gjennom lanseringen ønsket vi å skape oppmerksomhet og interesse for kurset. 
 
 
Kursing lokalt, regionalt og nasjonalt 
Det nasjonale samarbeidet om 23 ting om å formidle på nett sees i sammenheng med 
utviklingsprosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF). Prosjektet er et nasjonalt 
samarbeid mellom alle fylkesbibliotekene unntatt Deichman. Prosjektets mål er å styrke 
bibliotekansattes arbeid med å formidle det store mangfoldet i fag- og folkebibliotekenes samlinger. 
En viktig del av prosjektet er å utvikle bibliotekene som kunnskapsarenaer. Kurs i 23 ting om å 
formidle på nett ble brukt som pilot inn FiF. 
 
De nasjonale kurssamlingene tok utgangspunkt i «tingene» i hver temadel. Enkelte «ting» fikk en 
særskilt presentasjon, ut fra hva vi anså som nyttig og viktig å trekke fram. Målet med samlingene var 
å inspirere og motivere flest mulig til å ta hele eller deler av nettkurset. I tillegg ble det laget en mal 
for presentasjoner og noen refleksjonsoppgaver som kunne brukes i regionale kurssamlinger. 
 
 
Måloppnåelse og videreføring av prosjektet 
23 ting om å formidle på nett har styrket det nasjonale biblioteksamarbeidet. Kurset har gitt et 
samlet og mangfoldig kompetanseløft for folkebibliotekene, der de ansatte har fått inspirasjon og 
kunnskap om digital formidling. Også fylkesbibliotekene har fått en betydelig mulighet til å heve sin 
kompetanse, særlig når det gjelder å utvikle e-læringskurs. 
 
Erfaringene fra prosjektet brukes videre i FiF. De er samlet i Evaluering av nasjonal og regional del av 
kurset (vedlegg 4). 
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Læringspunkter 
Vi har gjort flere erfaringer som kan være nyttige i det videre samarbeidet mellom 
fylkesbibliotekene, folkebibliotekene og Nasjonalbiblioteket. For det første er det helt nødvendig at 
noen har ansvar for å koordinere samarbeid og utvikling. For det andre er det viktig med tydelige 
bestillinger i alle ledd. 
 
23 ting om å formidle på nett kom som et resultat av at Viken fylkesbibliotek ble tildelt kr 50 000 til 
kompetanseutvikling, der resultatet skulle foreligge så raskt som mulig. Vi kunne tatt oss noe bedre 
tid til å avklare både føringer fra Nasjonalbiblioteket og forventninger internt i den nasjonale 
arbeidsgruppa. Prosjektet har krevd masse ressurser, både fra Viken fylkesbibliotek som koordinator 
og fra bibliotekene vi har samarbeidet med. Til gjengjeld har vi blitt mer profesjonelle på flere 
områder, og dette vil være svært verdifullt for felles arbeid med kompetansetiltak framover 
 


