
1 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

SAMISK FORMIDLING OG KOMPETANSE I 
FOLKEBIBLIOTEKENE I NORDLAND 
Rapport 2020 

Foto: Nordland fylkeskommune 



 

   side 2 
 

 

Kartlegging av samisk formidling og kompetanse i folkebibliotekene i Nordland 2020 

 
  



 

side 3 
  

 

Kartlegging av samisk formidling og kompetanse i folkebibliotekene i Nordland 2020 

 

INNHOLD 
Samisk formidling og kompetanse i folkebibliotekene i Nordland ..................................................................................... 1 

Rapport 2020 ................................................................................................................................................................. 1 

Bakgrunn ........................................................................................................................................................................... 4 

Om undersøkelsen ............................................................................................................................................................ 4 

Utvalg ............................................................................................................................................................................. 4 

Fremgangsmåte ............................................................................................................................................................ 4 

Programvare for undersøkelsen .................................................................................................................................... 4 

Om spørsmålene ............................................................................................................................................................... 4 

Spørsmålene ..................................................................................................................................................................... 4 

Formidling av samisk litteratur og kultur .................................................................................................................. 5 

Bibliotekets samling .................................................................................................................................................... 6 

Kontakt med samiske organisasjoner eller foreninger ........................................................................................... 6 

Samisk historie, kultur og språk ................................................................................................................................ 7 

Svaralternativer ................................................................................................................................................................. 7 

Resultater .......................................................................................................................................................................... 8 

Bibliotekets samiske samling .................................................................................................................................. 12 

Samisk innhold i din samling ................................................................................................................................... 13 

Samisk historie, kultur og språk .............................................................................................................................. 15 

Annet ........................................................................................................................................................................... 15 

Sammendrag av resultatene ........................................................................................................................................... 15 

Formidling av samisk litteratur og kultur ...................................................................................................................... 15 

Bibliotekets samling ..................................................................................................................................................... 16 

Kontakt med samiske organisasjoner eller foreninger ......................................................................................... 16 

Samisk historie, kultur og språk .............................................................................................................................. 16 

Konklusjon ....................................................................................................................................................................... 16 

 
  

https://vgsnfk.sharepoint.com/sites/nfbib/Delte%20dokumenter/Gærjah/rapport%20samisk%20kartlegging%2020202.docx#_Toc57279765
https://vgsnfk.sharepoint.com/sites/nfbib/Delte%20dokumenter/Gærjah/rapport%20samisk%20kartlegging%2020202.docx#_Toc57279766


 

   side 4 
 

 

Kartlegging av samisk formidling og kompetanse i folkebibliotekene i Nordland 2020 

 

BAKGRUNN 
I forbindelse med utarbeidelsen av Nordland fylkesbibliotek sin handlingsplan, ønsker vi å kartlegge 
situasjonen for den samiske litteraturen og formidling i bibliotekene. Kartleggingen er også en 
oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Nordland fylkeskommune og Sametinget. Vi tok 
utgangspunkt i den samiske kartleggingen som ble gjennomført i 2015, og rapportene har også 
fellestrekk. For å gjennomføre tiltaket ble det laget en spørreundersøkelse som ble sendt ut til 
folkebibliotekene i fylket.   

OM UNDERSØKELSEN 
Undersøkelsen ble foretatt fra 3. juni 2020, til 20. august 2020. 
 

Utvalg 
Vi ønsket å få alle folkebibliotek i Nordland til å svare på undersøkelsen, slik at vi ville få en god 
oversikt over situasjonen omkring samisk formidling og bestand. I alt er det 41 folkebibliotek i 
Nordland.  

 

Fremgangsmåte 
Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle folkebibliotek den 20. juni 2020. Da vi så at vi hadde 
mottatt få svar, forlenget vi fristen til den 20. august, og sendte ut en påminnelse om dette den 6. 
august 2020. 

 

Programvare for undersøkelsen 
Spørreundersøkelsen ble laget i Microsoft Forms. Programvaren er webbasert, noe som sørget for 
at alle svar ble lagret elektronisk. 

 

OM SPØRSMÅLENE  
Spørreundersøkelsen var anonym, men det var obligatorisk å fylle ut navnet på biblioteket. Dette 
ble gjort for å gjøre arbeidet med å følge med på hvem som hadde svart på undersøkelsen lettere. 
Det ble gjort klart i informasjonsbrevet, som ble sendt med spørreundersøkelsen, at utfyllingen av 
dette feltet ikke ville ha noe å si for det endelige resultatet og at denne informasjonen ikke vil bli 
offentliggjort, men brukt internt. 
 

SPØRSMÅLENE 
Undersøkelsen er delt opp i 5 temaer 

• Formidling av samisk litteratur og kultur 

• Bibliotekets samling 

• Kontakt med samiske organisasjoner eller foreninger 

• Samisk historie, kultur og språk 

• Annet 
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Formidling av samisk litteratur og kultur 
 

Spørsmål Alternativer 

Har biblioteket årlige/faste arrangement med et tydelig samisk 
tilsnitt? 

• Ja 

• Nei 

• Vet ikke 

Hvordan formidler ditt bibliotek samisk litteratur og kultur, og 
samiske forfattere? 

Samisk litteratur på alle språk, norsk, samiske språk og annet 

 

• Arrangementer 

• Utstillinger 

• Utlån/Bokanbefalinger 

• I kontakt med lånerne 

• Bibliotekets 
hjemmeside 

• Nettressurser/Digitale 
medier 

• Annet 

Utdyping av spørsmål  

Hvilke andre formidlingsmåter bruker ditt bibliotek?  

 

Hvilket potensial har biblioteket ditt i formidling av samisk 
litteratur og forfattere? 

 

 

 

 

 

 

• Utstillinger 

• Arrangementer 

• Bokanbefalinger  

• Innkjøp av ny samisk 
litteratur 

• Samarbeide med 
andre aktører 

• Nettressurser/digitale 
medier  

• Annet  

Utdyping av spørsmål 

Hvilket annet potensial har ditt bibliotek til formidling? 

 

 

Hva skal til for å realisere potensialet?  

(graderes etter viktighet: uviktig, litt uviktig, litt viktig, viktig og 
ikke aktuelt)  

• Økonomiske midler 

• Kurs eller utdanning 

• Bistand fra 
fylkesbiblioteket  

• Kontakt med samiske 
organisasjoner og 
foreninger 

• Kontakt med det 
samiske nærmiljøet, 
eller enkeltpersoner 

Er det andre ting som må til for å realisere potensialet?  
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Bibliotekets samling 
 

Spørsmål  Alternativer 

Blir den samiske samlingen etterspurt av lånere? • Ja 

• Nei  

• Vet ikke 

Hva slags samisk litteratur etterspørres? •  

Hvor ofte blir den samiske samlingen oppdatert? • Årlig 

• Flere ganger i året 

• Månedlig 

• Flere ganger i måneden 

• Vet ikke  

Samisk innhold i din samling 

• Hvordan vil du beskrive samlingen innenfor 
kategoriene nedenfor? 

• Barnebøker om samiske forhold eller med 
samisk innhold? 

• Samisk historie 

• Samisk språkopplæring 

• Samiske forfattere på norsk 

• Skjønnlitteratur på samisk 

• Andre samiske tema 

Svaralternativer  

1. Dårlig 

2. Litt dårlig   

3. Litt god 

4. God  

5. Vet ikke 

Hvor lett/vanskelig er det å finne relevant samisk litteratur 
når du skal fornye den samiske samlingen?  

Vurdering der 1 er svært vanskelig 
og 6 er svært lett. 

Hvor finner dere nye samiske bøker?  

Kilder/ressurser 

• Fylkesbiblioteket 

• Samiske forlag 

• Lånere kommer med 
bokønsker 

• Samisk bibliotektjeneste, 
digital ressurs 

• Sosiale medier 

• Sametingets bibliotek 

• Aviser, tidsskrifter 

Andre kilder/ressurser?  

 
 

Kontakt med samiske organisasjoner eller foreninger 
 

Spørsmål  Alternativer 

Har dere hatt kontakt med følgende samiske 
miljøer, organisasjoner eller foreninger? 

• Sametinget 

• Samiske forfatterforeninger 

• Lokale samiske foreninger 

• Enkeltpersoner fra nærmiljøet 

• De samiske språk- og kultursentrene 

Andre kontakter i samiske miljøer, 
organisasjoner, eller foreninger? 
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Kjenner du til aktører i ditt nærmiljø som driver 
aktiv formidling av samisk språk, historie, og 
kultur? 

• Ja 

• Nei 

• Vet ikke 

Har biblioteket hatt samarbeid med noen? 
Utdyp hvilke og hvordan. 

 

 
 

Samisk historie, kultur og språk 
 

Spørsmål  Svaralternativ 

Nedenfor har vi listet opp noen generelle 
samiske emner som vi ønsker at du skal tenke 
over.  

• Jeg kan skille mellom de samiske 
språkene 

• Jeg vet hvilket/hvilke samiske språk 
som dominerer i lokalmiljøet 

• Jeg har kunnskap om den lokale 
samiske historien og kulturen 

• Jeg har generell kunnskap om samisk 
kultur og historie 

Vurdering fra 1 til 6, der 1 er svært dårlig og 6 
er svært godt  

 

Har du andre kommentarer?  

 

SVARALTERNATIVER 
Undersøkelsen hadde i alt fem typer svarkategorier: gradert, ja eller nei, frekvensskala og flere 
svaralternativer samt spørsmål med egen tekstboks.  
 
De graderte svaralternativene var satt opp på følgende måte: 

Svært dårlig Alternativene var fra «Svært dårlig» til «Svært 
god» for å få balanserte svaralternativer og 
man hadde like mange positive ladde valg 
som negative.  

Ganske dårlig 

Verken god eller dårlig 

Ganske god 

Svært god  

Vet ikke Alternativet «Vet ikke» var for de som ikke 
forstod spørsmålet eller som ikke kunne svare. 

 

Flere svaralternativer 
«Flere svaralternativer» var den mest brukte svarkategorien. Her prøvde vi å lage alternativer som 
dekket det meste innenfor det temaet vi spurte om. Der det var hensiktsmessig lot vi 
respondentene velge alternativet «Andre», slik at de selv kunne legge til sine egne svar i en 
tekstboks.  
 
Frekvensskalaen var satt opp slik: 

Årlig 

Flere ganger i året 

Månedlig 

Flere ganger i måneden 

Vet ikke 

 



 

   side 8 
 

 

Kartlegging av samisk formidling og kompetanse i folkebibliotekene i Nordland 2020 

 
Vi hadde også tre varianter av graderte skalaer 
 

Versjon 1 Versjon 2 Versjon 3 

1 = dårlig 1 = svært dårlig 1 = svært vanskelig 

2 = litt dårlig 2 = dårlig 2 = vanskelig 

3 = litt god  3 = verken/ eller 3 = verken/ eller 

4 = god 4 = litt god  4 = litt lett  

5 = vet ikke 5 = god  5 = lett 

 6 = svært god 6 = svært lett 

 
«Vet ikke» 
Svaralternativet «Vet ikke» ble valgt der det passet for å gi de som ikke kunne eller visste hva de 
skulle svare, et alternativ. På den måten kunne vi unngå at mange som ønsket å velge «Vet ikke», 
ikke valgte andre svaralternativer på måfå.  
 

RESULTATER  
Når det gjaldt den samiske bokbestanden i bibliotekene ønsket vi å få med både skjønn- og 
faglitteratur, både for voksne og barn, skrevet på de ulike samiske språkene. Vel så viktig var all 
litteratur om det samiske, uavhengig hvilket språk det var skrevet på. 
 
Formidling av lokal samisk historie og kultur er viktig i ethvert folkebibliotek, for enhver låner 
uavhengig om låneren er av samisk opprinnelse eller ei.  Den samiske kultur og historie er en 
forsømt, men viktig del av vår felles kulturarv i Nordland. 
 

Svarprosent 
Undersøkelsen ble sendt ut til 41 bibliotek i Nordland. Vi mottok 21 svar. 
 

Formidling av samisk litteratur og kultur 
Med formidling mener vi hovedsakelig arrangementer, utstillinger og kontakt med lånerne i 
biblioteket. Formidling på nett, via sosiale medier og digitale løsninger er også med i 
kartleggingen. 
 

 
Kommentar til tema: Formidling av samisk litteratur og kultur 

Ut fra diagrammet til spørsmålet, ser man halvparten av respondentene svarer at de ikke har faste 
arrangementer/utstillinger tilknyttet samiske merkedager. Med tanke på at under 50% svarte på 
selv spørreundersøkelsen, så kan man vel si at potensialet er stort når det gjelder formidling av 
samisk kultur og historie ved mange folkebibliotek i Nordland 
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Svar på formidling Antall Svar på potensial Antall 

Arrangementer  7 Utstillinger 14 

Utstillinger  17 Arrangementer  15 

Utlån/bokanbefalinger 13 Bokanbefalinger  14 

I kontakt med lånere 10 Innkjøp av ny samisk litt. 8 

Bibliotekets hjemmeside 2 Samarbeide med andre 16 

Nettressurser/Digitale medier 4 Nettressurser/Digitale med. 11 

Annet 1 Annet  0 

 
 
Hvilke andre formidlingsmåter bruker ditt bibliotek? 
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Kommentar: Resultatene fra spørsmålet viser at en stor andel av respondentene mener at deres 
bibliotek har uutnyttet potensial knyttet spesielt til formidling via arrangementer og utstillinger, og 
samarbeide med andre aktører. 
 
Hvis “Annet”: 
Her fikk vi inn to svar, der et bibliotek har tatt initiativ til samarbeidsprosjekt med oversetting etter 
modell fra Trøndelag, for å få på plass barnebøker på lulesamisk.  
Det er også løftet fram at det finnes potensiale til utvidelse av samarbeid mellom Nordland 
fylkesbibliotek og andre bibliotek i Nordland, samt andre samiske sentere.  
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Kommentar: 
Hva skal til? Uviktig Litt uviktig Litt viktig Viktig Ikke aktuelt 

Økonomiske 
midler 

0 % 10 % 35 % 45 % 10 % 

Kurs eller 
utdanning 

0 % 10 % 35 % 50 % 5 % 

Bistand fra 
fylkesbiblioteket 

0 % 10 % 35 % 50 % 5 % 

Kontakt med 
samiske org. 

0 % 0 % 40 % 55 % 5 % 

Kontakt med 
samisk 
nærmiljø/ 
enkeltpersoner  

0 % 0 % 20 % 65 % 15 % 

 
 
Andre svar 
 

Tid ... 

Nok ressurser i biblioteket, beholde filial på ... Nok folk (p.t. 80% sykemelding uten vikar) 

Kontakt med fagpersoner som kan/ vet mye om samisk kultur, og som kan brukes som 
formidlere i div. opplegg. Ingen av oss ansatte har samisk tilknytning eller kan et samisk språk, 
derfor blir det fort grenser for det vi selv kan formidle 

Ad. økonomiske midler: Har økonomi til formidling, men knapt i forhold til 
personell=stillingsressurser 

Mer nettverkssamarbeid mellom de institusjonene som jobber særlig med litteraturformidling. 
Muligheter til å dele erfaringer og ideer om arrangementer og andre former for formidling som 
har lyktes bra. Her kan der være et poeng å skille mellom det som er et særlig fokus på 
språkarbeid og det som handler om formidling av litteratur; til tross for at de to fokuspunktene 
ofte sammenfaller, vil det også være tilfeller hvor litteraturformidlingen ikke er på et samisk 
språk, men handler om samisk tematikk eller er av en samisk forfatter. 
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Bibliotekets samiske samling 
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Hva slags samisk litteratur etterspørres? 

 
 

Samisk innhold i din samling 
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Hvor finner dere nye samiske bøker? Kilder/ressurser? 

 
Kommentar til spørsmålet om:  
Hvor lett/vanskelig er det å finne relevant samisk litteratur når du skal fornye den samiske 
samlingen? 
 
Vurdering der 1 er lik svært vanskelig og 6 er lik svært lett.  
Her mottok vi 20 svar, og snittet på dette spørsmålet endte på 2, 75, noe som tilsier at dette er litt 
vanskelig.  
 
 

Kontakt med samiske organisasjoner og/eller foreninger og 

ressurspersoner 

Har dere hatt kontakt med følgende samiske miljøer, organisasjoner eller foreninger? 

 
 
Kjenner du til aktører i ditt nærmiljø som driver aktiv formidling av samisk språk, historie og kultur? 
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Samisk historie, kultur og språk 
Nedenfor har vi listet opp noen generelle samiske emner som vi ønsker at du skal tenke over.   
Vurdering fra 1 til 6, der 1 er svært dårlig, til 6 som er svært god.  
 

 
 

Annet 
Har du andre kommentarer? Her fikk vi inn to tilbakemeldinger.  
 

Det synes å være lite samisk aktivitet i [kommunen] og muligens lite folk som har samiske 
røtter; i alle fall er de ganske usynlige, i så fall. Forespørsler for litteratur av og om samer 
kommer i høyden fra skole eller barnehage, når den samiske nasjonaldagen nærmer seg. 
Vi synes ikke å ha lokale fagfolk som kan noe om samisk kultur. Biblioteksjefen kan litt, 
men også bare det som kom fram etter 1 semester med studier i studenttida. Vi trekker 
frem det vi har av relevante medier før den samiske nasjonaldagen, men er ikke flinke til 
å formidle dem, bortsett fra gjennom høytlesing for barn. Formidlingsbiten fra vår side 
virker dessverre ellers ganske passiv, og jeg føler at vi er litt "hjelpeløse" på den kanten. 

På spørsmålet om oppdatering av samiske samlingen skulle det ha vært et alternativ til. 
Vi gjør det sjelden. For det er et økonomisk spørsmål. 

 
 
 

SAMMENDRAG AV RESULTATENE  
Det er rimelig å anta at de som ikke svarte på undersøkelsen ikke er «bedre» på samisk 
bibliotekarbeid. Vår vurdering er at det sannsynligvis står dårligere til med samisk formidling blant 
de som valgte å ikke svare på undersøkelsen. 
 

Formidling av samisk litteratur og kultur  
50 % av respondentene svarer at de ikke har faste arrangementer/utstillinger tilknyttet samiske 
merkedager. Dette viser et stort potensial når det gjelder formidling av samisk kultur og historie 
ved mange folkebibliotek i Nordland. 
 
Resultatene fra spørsmålet viser at en stor andel av respondentene mener at deres bibliotek har 
uutnyttet potensial knyttet spesielt til formidling via arrangementer og utstillinger, digitale 
plattformer, og samarbeide med andre parter.  
 
De viktigste utviklingsområdene oppgis å være: 

Område Andel 

Kontakt med samiske nærmiljø og enkeltpersoner 65% 

Kontakt med samiske organisasjoner 55% 
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Bistand fra fylkesbiblioteket 50% 

 

Bibliotekets samling 
Av 20 respondenter svarte 10 at de ikke har etterspørsel etter samisk litteratur. Hovedandelen av 
samisk litteratur som etterspørres er barnebøker, og litteratur knyttet til samisk lokalhistorie.  
Etterspørsel viser at samisk synlighet er en utfordring. Etterspørselsbasert tilnærming resulterer i 
lite samisk i bibliotekene, og det er et tydelig at aktiv formidling av det samiske er viktig. 
 
Den samiske samlingen oppdateres sporadisk, og det er rom for å jobbe mer strukturert med 
samlingsutvikling av den samiske samlingen. Samiske barnebøker, skjønnlitteratur og 
språkopplæringsmateriale bør prioriteres i det videre arbeidet. Det oppleves som litt vanskelig å 
finne samisk litteratur. 11 av 20 respondenter svarte at innkjøp er etterspørselsstyrt.  
 

Kontakt med samiske organisasjoner eller foreninger 
14 av 20 respondenter svarte at de har hatt kontakt med enkeltpersoner fra nærmiljøet. Kontakt 
med samiske forfatterforeninger peker seg ut ved at ingen respondenter har hatt kontakt med 
dem. Kunnskap om samiske kontakter og ressurser vil være viktig for bibliotekene for å kunne 
formidle samiske, både til samer og til ikke-samer. 
 

Samisk historie, kultur og språk 
Det er overveiende svak kompetanse på samisk historie, kultur og språk blant respondentene. 
Selv kunnskap om hvilket samisk språk som finnes i eget område er det omtrent halvparten som 
ikke vet. 
 
Kunnskap om å skille samiske skriftspråk fra hverandre er det mange som mangler.  
Kunnskap om lokal samisk kultur og historie er, sammen med allmenn samisk kultur og historie, 
svak. Det er rimelig å anta at dette er et resultat av historien med fornorskning og usynliggjøring 
av det samiske. Her er det et stort utviklingspotensial for å synliggjøre samisk språk og kultur. 
Særlig viktig er kunnskap om lokale samiske forhold, kultur og historie for det enkelte 
folkebibliotek. 
 
 

KONKLUSJON 
Undersøkelsen viser at samisk usynlighet, manglende nettverk og kunnskap er medvirkende 
årsaker til at bibliotekene i fylket ikke formidler samisk kultur og litteratur. Det samiske vises ikke i 
hverdagen og brukere etterspør i liten grad samisk stoff. Bibliotekene mangler nettverk mot 
organisasjoner og ressurspersoner som kan sette dem i stand til å formidle det samiske. 
Kunnskap i bibliotekene om samiske forhold og om samisk språk er et resultat av manglende 
ressurser og prioritering. 
 
Fylkesbibliotekets samiske fokus overfor folkebibliotekene er fylkesbibliotekets innsats på dette 
området. Dette øker samisk synlighet i folkebibliotekene. 
Samisk strategi for synlighet i nordlandssamfunnet bør vurderes. Den bør omfatte flere aktører 
enn bare fylkeskommunen.   
 
Bodø 2024 bør benyttes som plattform for synliggjøring av det samiske Nordland, og her bør 
bibliotekene i fylket benyttes som infrastruktur og arenaer.  
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