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Status

• Godkjent av utdanningutvalget ved fakultetet

• Tilbys fra høsten 2020

• Programplan: https://student.oslomet.no/studier/-

/studieinfo/programplan/LBIBIN/2020/H%C3%98ST

https://student.oslomet.no/studier/-/studieinfo/programplan/LBIBIN/2020/H%C3%98ST


Semester 10 poeng 10 poeng 10 poeng 

1 Høst Introduksjon til bibliotek- og 

informasjonsvitenskap 

Medier, sjangere og 

samlinger 

Informasjonssystemer 

2 Vår Læring og formidling Informasjonssøk og 

kildekritikk 

Bibliotekarens rolle: 

Praksis 

3 Høst Informasjonsteknologi, 

organisering og gjenfinning: 

Organisering av data og 

informasjon 

 

eller 

 

Kultur, litteratur og politikk: 

Kultur- og 

litteraturformidling 

Personvern og juss i 

informasjonssamfunnet 

Vitenskapelig 

kommunikasjon og 

forskningsmetoder 

4 vår Velg 4 fag innenfor eller på tvers av anbefalte 

fordypningsgruppe: 

 

Informasjonsteknologi, organisering og gjenfinning: 

Metadata i bibliotek 

Indeksering og klassifikasjon 

Databehandling og -analyse 

Bibliometri og forskningsstøtte 

Profesjonell søking, kildearbeid og research 

Bruker- og systeminteraksjon 

 

Kultur, litteratur og politikk: 

Biblioteket som møteplass og formidlingsarena 

Barn og medier 

Samtidslitteratur 

Kultur- og kunnskapspolitikk 

World literature 

Litteratursosiologi 

Praktisk prosjektstyring: 

Planlegging og 

gjennomføring av 

arrangement (eller andre 

relevante prosjekter) 

5 Høst Øvrige valgfag: 

Universal design 

Digital humanities 

Web and service 

development 

Digitale kulturer 

Vitenskapelig assistent 

Alternativ 5. semester: Studier i utlandet, ved andre institutt i Norge eller valgfag fra 3. 

semester 

6 Vår Organisasjon, samarbeid og 

ledelse 

Bacheloroppgave 

Inkluderer ca 5 ECTS med systematiske søk, 

metodespesialisering og NSD 

 



Profesjon

…yrker som utfører tjenester basert på teoretisk kunnskap 

en erverver gjennom en spesialisert utdanning.

Wikipedia etter Molander og Terums «Profesjonsstudier»

• Definert arbeidsmarked  

• Definert kunnskapsbase 

• Spesialisert utdanning som gir en introduksjon til kunnskapsbasen 

• Profesjonsorienterte interesseorganisasjoner 



Profesjonskompetanse

Kunnskapsbase som består av praktiske synteser av i utgangspunktet fragmentert kunnskapselementer.

Grimen, H. (2008). Profesjon og kunnskap. I A. Molander & L.I. Terum (Red.), Profesjonsstudier (s. 71-85). Oslo: Universitetsforlaget.

«The complete librarian» … designates an educational ideal aiming at integrating the different 

knowledge‐domains of LIS‐practice.

Audunson, R., Nordlie, R. & Spangen, I.C. (2003). The complete librarian–an outdated species? LIS between profession and discipline. 

New library world, 104(6). s. 195-202



https://www.nokut.no/databaser-og-fakta/yrkesliste/

https://www.nokut.no/databaser-og-fakta/yrkesliste/


Gjestrum, L., Tallerås, K., & Tveit, Å.K. (2018). "Vi søker deg med 

relevant høyere utdanning”: Kompetansebehov i det bibliotekfaglige 

profesjonsfeltet. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og 

kulturformidling (7)3. s. 21-31   



• Hvilke kompetansebehov kommer til uttrykk i 

stillingsannonser som springer ut av det 

bibliotekfaglige profesjonsfeltet? 

• Hvilke formelle utdanningskrav etterspørres i 

stillingsannonsene?

• Har det skjedd noen utvikling i 

kompetansebehov- og utdanningskrav fra 2002 til 

i dag?



Det skal eksplisitt fremkomme av annonsen at stillingen gjennom 

stillingsbetegnelse, utlysningstekst eller utdanningskrav enten er myntet på 

bibliotekarer, ELLER at den er plassert i en bibliotek-institusjon. 

(Stillinger som mer eller mindre åpenbart "kan passe" for en bibliotekar utenfor 

en bibliotek-institusjon, men hvor betegnelsene bibliotekar, bibliotek eller 

bibliotekarutdanning ikke brukes eksplisitt, utelates dermed selv om de er 

aktuelle.)

Fra desember 2015 til januar 2018: 222 annonser fra NAV og Finn.no

Fra 2002: 47 annonser fra NAV



Kompetanser

I denne artikkelen brukes begrepet “kompetanse” som 

en samlebetegnelse for de arbeidsoppgaver, 

arbeidsområder, kvalifikasjoner, kunnskaper og 

ferdigheter som arbeidsgiver etterspør. 



34% av stillingene er utlyst fra arbeidsplasser i landets fire største byer. De resterende 

stillingene er godt spredt utover landet. 55% er faste heltidsstillinger, 28% er faste 

deltidsstillinger og 2 % er midlertidige (vikariater og engasjementer).

Det er stor variasjon i stillingsbetegnelsene. 60% bruker betegnelsen bibliotekar, men 

gjerne i kombinasjon med en tilleggsbetegnelse. UH-bibliotekene søker typisk en 

“spesial- eller universitetsbibliotekar”, men også “IT-” eller “metadata”-bibliotekarer. 

Mange folkebibliotek søker en “bibliotekar/litteraturformidler”. I tillegg til 

bibliotekarstillingene finner vi 12% lederstillinger av typen “biblioteksjef” eller 

“bibliotekleder”, og 8% som bruker begrepet “bibliotek-”. Mest typisk blant disse er 

“bibliotekmedarbeider”. De øvrige betegnelsene (ca. 20%) varierer fra “researcher” til 

“aktivitetskoordinator”. 



Digital kompetanse 127

God skriftlig- og muntlig framstillingsevne 108

Publikumsbetjening 104

Formidling 69

Engelskkunnskaper 61

Arrangment 56

Løpende oppgaver 54

Veiledning 51

Samlingsutvikling 50

Prosjekt- og utviklingsoppgaver 45

Utviklingsarbeid 44

Samarbeid barnehage/skole 37

Litteraturformidling 36

Undervisning 36

Ledelse 31

Ansvar for daglig drift 26

Brukeropplæring 26

Kontaktperson (med andre avdelinger/andre fagmiljøer/andre 

virksomheter/kommunale tilbud) 25

Nettverk lokalt nasjonalt og internasjonalt 23

Faglig lederansvar 21

Katalogisering 21

Administrativt ansvar 21

Sosiale medier 20

Personalansvar 19

Økonomisk ansvar 19

Forskningsstøtte 18

Lesestimulering 16

Litteraturkunnskap 14

Møteplassfunksjon 13

Biblioteksystem 13

Barne- og ungdomslitteraturkunnskap 12

Rådgivning 11

Micromarc 11

Systemutvikling 11

Utstillinger 11

Barne- og ungdomsarbeid 11

Digitalisering 10

Kildebruk og kildekritikk 10

Informasjonskompetanse 10

Alma og Oria 10

Budsjettarbeid 10

Læringsarena 10



Publikumsbetjening 18

Løpende oppgaver 15

Utviklingsarbeid 11

Digital kompetanse 11

Samlingsutvikling 10

Databaser 9

Katalogisering 9

Micromarc 8

Brukeropplæring 7

Administrativt ansvar 7

IKT-drift 6

Registrering av informasjon 6

Prosjekt- og utviklingsoppgaver 5

Nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt 5

Barne- og ungdomsarbeid 5

BIBSYS 5

Veiledning 5

Webteknologier 5







Hvilke arbeidsoppgaver bruker du mest tid på i din nåværende jobb? 

Jeg bruker aller mest tid på... (nevn én arbeidsoppgave)



Jeg mener det er alle viktigst at studentene har lært... (prioriter og nevn én kunnskap eller ferdighet)





2002 Endring i 

prosentpoe

ng til 2015-

18

Antall Prosent

Utdanning innen 

bibliotek og 

informasjonsfag er nevnt 

i utlysningen (81%)

Krav om (minimum) bachelor i bibliotek og 

informasjonsfag

30 64 % ▼ 28

Krav om master i bibliotek og 

informasjonsfag

0 0 % 0

Krav om høyere utdanning på bachelor eller 

masternivå med bibliotek og informasjonsfag i 

fagkretsen

1 2 % ▲ 4

Krav om (minimum) 

bachelor i bibliotek og 

informasjonsfag, eller... 

...annen relevant 

høyere utdanning

5 11 % ▲ 21

…relevant 

realkompetanse

2 4 % ▼ 3

…relevant 

masterutdanning

0 0 % ▲ 1

Krav om master i 

bibliotek og 

informasjonsfag, 

eller…

…relevant 

masterutdanning

0 0 % ▲ 1

Utdanning innen 

bibliotek og 

informasjonsfag er ikke 

nevnt i utlysningen (19%)

Krav om uspesifisert høyere utdanning 1 2 % ▲ 6

Krav om spesifisert høyere utdanning 1 2 % ▲ 6

Ingen utdanningskrav 7 15 % ▼ 10

Totalt 47 100 %



Økt konkurranse

“Nytt bibliotek på Tøyen kun for barn og unge! Vi trenger deg som kan inspirere og løfte!

Er du litteraturformidler og en kløpper på digitale medier og sosiale plattformer? Er du DIY-

oppfinner med skapertrang og bakgrunn fra industridesign og it? Er du kokk eller kunstner 

som håndterer alle slags musikkinstrumenter og sceneteknikk? Eller har du en annen 

kombinasjon av erfaring og utdannelse på tvers av dette? Deichman lager nå et aktivitetsrom 

for frie drømmer og utforskende læring som skal overgå alt du har sett.”



Økt konkurranse

https://www.bibforb.no/det-store-personalskiftet-pa-deichman/

https://www.bibforb.no/det-store-personalskiftet-pa-deichman/


Sentralisert kjernekompetanse

Fra Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 

- Rom for demokrati og dannelse

Profesjonsforståelse: 

Spesialisert utdanning gir 

en unik inngangsbillett til et 

definert arbeidsmarked.



Bredt arbeidsmarked

Arbeidsmarkedsundersøkelse fra Danmark (utført for det danske 

bibliotekarforbundet): «Der bør være et markant større fokus mod 

potentialerne i den private sektor samt de kompetencer, det kræver. Hvis ikke 

der justeres i dette hurtigst muligt, vil andre profiler besidde stillingerne

fremadrettet.»



Jens-Erik Mai (leder for den danske 
biblitoekarutdanningen) vs. Christian Lauersen 
(Biblioteksjef Roskilde)

Mai:

”I dag uddanner vi 
bredere, ... vi ville gøre 
de studerende en 
bjørnetjeneste, hvis vi 
alene uddannede dem til 
at være bibliotekarer.”

Lauersen:

”Når vi har underskud af de rene biblioteksfaglige 
kompetencer blandt bibliotekets medarbejdere, er der ting, der 
begynder at skride i bibliotekets infrastruktur. Det mærker vi, 
når vi mangler kompetencer i relation til samlingen, 
materialernes logistik, det samarbejdende biblioteksvæsen, 
bibliotekssystemerne og måden biblioteket er bygget op på 
både fysisk og digitalt. Omvendt tror jeg ikke, at jeg kunne lave 
et godt bibliotek kun bestående af biblioteksuddannede. Et 
moderne og ambitiøst bibliotek har behov for mange 
forskellige fagligheder.

https://bf.dk/perspektiv/fagmagasinet/2019/perspektiv-nr-7/uddannelse-hvad-er-essensen-af-en-candscientbibl

https://bf.dk/perspektiv/fagmagasinet/2019/perspektiv-nr-7/uddannelse-hvad-er-essensen-af-en-candscientbibl


1. år

Obligatoriske emner inkludert 

praksis og bachelor-oppgave. 

Definerer profesjonen og gir 

ferdigheter og kunnskaper 

som skal kunne brukes i alle 

relevante praksisfelt.

2. år

3. år

Høst

Høst

Høst

Vår

Vår

Vår

Fordypningsområde: 

Informasjonsteknologi,  

gjenfinning og organisering

Fordypningsområde:

Kultur, litteratur, politikk


