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BAKGRUNN 

 

Organisasjon og bemanning 

Norsk barnebokinstitutt (NBI) er en stiftelse med eget styre og et råd. Styret er ansvarlig for 

driften, mens rådet nedsetter styret og for øvrig er faglig rådgivende og evaluerende.  

Ved inngangen til 2011 hadde NBI 10,6 årsverk; i snitt har instituttet hatt 10,32 årsverk i løpet 

av 2011. I løpet av året er det benyttet ekstrahjelp i biblioteket tilsvarende 2,16 årsverk.  

 

Formål 

Norsk barnebokinstitutt ble opprettet i 1979 med det formål å være et dokumentasjons- og 

informasjonssenter for barne- og ungdomslitteratur, og et referanse- og forskningsbibliotek 

for fagfeltet. Virksomheten har i mellomtiden vokst til også å omfatte undervisning, forskning 

og formidling. Formålsparagrafen lyder i dag: ” NBI skal være et nasjonalt dokumentasjons- 

og informasjonssenter og et fag- og forskningsbibliotek for barne- og ungdomslitteratur. 

Instituttet skal forske og legge forholdene til rette for forskning på området. NBI skal drive en 

egen forfatterutdanning i barne- og ungdomslitteratur.”  

 

Utvikling  

NBI har helt siden opprettelsen hatt fokus på oppbygging, utvikling og drift av biblioteket og 

utvikling av forskningsfeltet. Fra 1993 har litteraturformidling overfor studenter og lærere 

kommet til som ytterligere en sentral del av virksomheten. Fra 2003 har NBI administrert 

Kulturdepartementets årlige priser til barne- og ungdomslitteratur. Fra 2006 har NBI dessuten 

drevet en egen forfatterutdanning i barne- og ungdomslitteratur. Fra 2008 har NBI utvidet sin 

forskningsfremmende virksomhet ved å legge forskningsforpliktelser inn i fire av de 

daværende stillingene og opprettet samtidig et forskningsnettverk. I 2010 ble nettverket 

omformet i forbindelse med finansiering fra Kunstløftet/Norsk kulturråd. Det ble etablert som 

et nordisk forskningsnettverk som opprettet et fagfellereferert nordisk forskningstidsskrift; 

BLFT. Nordic Journal of ChildLit Aesthetics. På initiativ fra Norske Barne- og 

Ungdomsbokforfattere opprettet NBI i 2010 dessuten et undervisningsprøveprosjekt med 

fordypning i scenekunst for etablerte forfattere. Prosjektet er et samarbeid mellom NBI og 

Dramatikkens hus. I 2011 ble infrastrukturen for forskning videreutviklet i og med ansettelsen 

av en forskningsleder i 20% stilling, som fikk i oppdrag å utvikle et forskningsprosjekt som 

inkluderer forskere fra hele landet.   

 

Målgruppe 

NBI henvender seg hovedsakelig til akademia, kunstfeltet, skolen, presse og forlag. Sentrale 

brukere er forskere, studenter, bibliotek, media og den litterære institusjonen, så som 

forfattere, illustratører, forlagsmedarbeidere, kritikere, pedagoger, bibliotekarer og lærere. 
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Metoder 

Bibliotek, forfatterutdanning, undervisning, forskning, informasjon og formidling er kjernen i 

dagens virksomhet, som benytter følgende metoder: 

- samle og dokumentere alt som utgis av barne- og ungdomslitteratur i Norge 

- samle den norske og det viktigste av den internasjonale sekundærlitteraturen om 

barne- og ungdomslitteratur 

- undervise og formidle 

- forske, initiere og legge til rette for forskning på feltet nasjonalt 

- publisere forskningsartikler 

- spre informasjon og kunnskap om barne- og ungdomslitteratur  
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ORGANISASJONEN I 2011 

Norsk barnebokinstitutt er en privat stiftelse, opprettet i 1979, og finansiert av 

Kulturdepartementet. 

 

Norsk barnebokinstitutts styre  

Styret er NBIs øverste organ og ansvarlig for den daglige drift.  

Styret har bestått av følgende medlemmer fram til rådets årsmøte 27. april 2011: Eli Fiskvik 

(leder), Eirik Djønne (nestleder), Petter Aaslestad (frem til mars), Bente Christensen, Stein 

Erik Lunde, Mahmona Kahn, studentrepresentant Veronica Salinas og ansattes representant 

Birgitte Eek. Kunnskapsdepartementet besluttet i mars at Petter Aaslestad måtte trekke seg fra 

NBIs styre med umiddelbar virkning på grunn av hans verv som styreleder i NOKUT.  

 

Nytt styre etter valg på årsmøtet 27.april 2011: 

Trygve G. Nordby, (leder), ny, valgt for to år  

Bente Christensen, (nestleder), ikke på valg 

Kjartan Vevle, ny, valgt for to år  

Guro Slettemark, ny, valgt for to år 

Mahmona Khan, ikke på valg   

Stein Erik Lunde, ikke på valg 

Birgitte Eek, ansattes representant, gjenvalgt for to år.  

Veronica Salinas, studentrepresentant, til og med juni 2011 

Eli Hovdenak, studentrepresentant, fra august, valgt for to år til og med juni 2013  

 

Styret har i 2011 satt fokus på strategi, lokalisering og økonomi. I forbindelse med 

forestående flytting har styret spesielt arbeidet med virksomhetsoverføring og ny 

organisasjonsstruktur, gitt organisasjonene et nytt mandat og styrket forskningen. Styret har 

avholdt fem ordinære møter samt ett ekstraordinært møte, og har behandlet 51 saker. Årets 

siste styremøte, satt til 6. desember, ble forskjøvet til 5. januar 2012.  

 

Styret var representert ved Rådets årsmøte 27. april. 

 

 

Norsk barnebokinstitutts Råd  

Rådet er årsmøte, faglig organ for instituttet og ansvarlig for å velge NBIs styre. Rådet er også 

forum for gjensidig informasjon rådsmedlemmene i mellom og til NBI, og har som oppgave å 

kvalitetssikre NBIs virksomhet, og særlig å sikre den faglige kvaliteten ved 

Forfatterutdanningen. 

 

Rådsmedlemmer for perioden 2010-11, varamedlemmer i parentes: 

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere: Lise Männikkö, leder (Ingunn Aamodt) 

Grafill /Tegneforbundet: Bo Gaustad (Kjersti Lofthaug)  
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Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsvitenskapsstudiene: Åse Kristine Tveit 

(Synnøve Ulvik) 

Norsk senter for barneforskning: Vebjørg Tingstad (Anne Trine Kjørholt)  

Den Norske Bokhandlerforening: Kathrine Wegge  

Den Norske Forleggerforening: Ragnfrid Trohaug, nestleder  (Nina Méd) 

Universitetene og høgskolene v/Nasjonalt fagråd for nordisk: Harald Bache-Wiig (Agnes-

Margrethe Bjorvand) 

Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo: Gunhild Holmen (Trond Haugen) 

NBIs styreleder er medlem av rådet.  

 

Rådets leder er Lise Männikkö, nestleder er Ragnfrid Trohaug. NBIs direktør er sekretær. 

 

NBIs årsmøte ble avholdt 27. april 2011. Årsmelding og regnskap ble lagt fram på møtet, og 

nytt styre ble valgt.  

 

Rådets høstmøte ble arrangert 3. november. Her orienterte Lise Männikkö om at Rådet vil bli 

utvidet med nye medlemmer/institusjoner i 2012 for ytterligere å sikre NBIs faglige kvalitet. 

Kristin Ørjasæter orienterte om planene for instituttets kommende flytting og nye 

forutsetninger for virksomheten. Rådet kom med innspill til hvilke bibliotek- og 

informasjonstjenester som, i lys av virksomhetsendringen, vil være mest sentrale for 

forskningen og undervisningsutviklingen ved instituttet fremover.  

  

 

Kari Skjønsbergs Minnefond (KSM) 

KSM ble opprettet i 2004 som en stiftelse. KSM deler ut NBI-stipendet med midler fra fondet. 

Stipendet er utdelt i 2005, 2007, 2009 og 2011.  

 

Etter oppnevnelse i NBIs styre den 20. november 2008 består styret av:  

Nina Goga (leder), ny, oppnevnt for 4 år 

Lise Iversen Kulbrandstad, ikke på valg 

Kristin Ørjasæter, ny, oppnevnt for 4 år 

Svein Slettan (vara), ny, oppnevnt for 4 år 

Styret står på valg ved årsmøtet i 2012. Alle stiller til sin plass til rådighet, men vil også 

kunne ta gjenvalg. 

 

Det ble avholdt årsmøte i KSM 6. april. Årsoppgjøret ble godkjent. Det ble vedtatt å utlyse 

NBI-stipendet høsten 2012 for tildeling i 2013.  
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NBIs personale 2011  

Ved inngangen til 2011 hadde NBI 10,6 årsverk; i snitt har instituttet hatt 10,32 årsverk i løpet 

av 2011. I løpet av året er det benyttet ekstrahjelp og vikar i biblioteket tilsvarende 2,16 

årsverk.  

 

Anne Kristin Lande, bibliotekleder  

Sofie Arneberg, spesialbibliotekar (i barselpermisjon fra 23. mai 2011)  

Alla Kharina, ekstrahjelp som bibliotekfullmektig, 53,33 % 

Ellen E. Nicolaysen, 100 % engasjement i biblioteket fra 10. januar 2011. Fra 23. mai vikar for 

Sofie Arneberg  

Lene Mari Nielsen, ekstrahjelp i biblioteket, 100 % stilling fra 16. mai 2011 

Hanne Kiil, litteraturpedagog  

Kjersti Lersbryggen Mørk, litteraturpedagog  

Dag Larsen, utdanningsleder  

Birgitte Eek, informasjonsrådgiver 

Lina Undrum Mariussen, administrasjons- og informasjonskonsulent  

Elise Seip Tønnessen, 20 % stilling fra 1. september 2011  

Karin Beate Vold, spesialrådgiver (60 %), gikk av med pensjon 1. mars 2011 

Kristin Ørjasæter, direktør  

 

Birgitte Eek er de ansattes representant i styret. Lina Undrum Mariussen er valgt til verneombud 

for to år fra 24. mars 2011.  

 

Regnskap og revisjon 

Regnskapsfører Torill Johansen avsluttet årsoppgjøret for 2010. Ny regnskapsfører for 2011-

regnskapet har vært Roy Grimstad/GS Regnskap.  

 

Revisor er BDT Viken, ved revisorene Are Strand og Guro H. Brandt. 

 

 

Medlemskap 

NBI er medlem av følgende organisasjoner: 

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

Foreningen !les 

Landslaget for norskundervisning (LNU) 

Leser søker bok 

IBBY Norge - Barnebokforum; norsk seksjon av International Board on Books for Young 

Children (IBBY) 

Norsk bibliotekforening 

Norsk fagbibliotekforening 

International Research Society for Children’s Literature (IRSCL) 
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NBI foreslår medlem til Norsk Kulturråds komité for litteratur og allmenne tidsskrift. Anne 

Schäffer er oppnevnt for perioden (2009-2012).  

 

 

Styreverv, juryarbeid og lignende 

NBIs ansatte er representert i følgende styrer, nemnder, juryer og komiteer: 

 

Sofie Arneberg, fagansvarlig for barne- og ungdomslitteratur snl.no/Norsk nettleksikon 

Birgitte Eek: Medlem av Rådet for Norsk Litteraturfestival 

Birgitte Eek: Elektor ved Brageprisen 2011 

Birgitte Eek: Tillitsvalgt Forskerforbundet ved NBI 

Anne Kristin Lande: Styremedlem i Norsk Forfattersentrum 

Dag Larsen: Vararepresentant til styret i Kari Skjønsberg-stiftelsen 

Lina Undrum Mariussen: Medlem av arrangementskomiteen, Nordisk samtidspoesifestival – 

Rolf Jacobsen-dagene, Hamar 

Kjersti Lersbryggen Mørk: Utvalgsmedlem, Leselystboka 2011 

Kristin Ørjasæter: Styremedlem i Foreningen !Les 

 

 

Tilknytning til andre institusjoner: 

Kristin Ørjasæter er utnevnt til adjungeret lektor ved Aarhus Universitet for perioden 2008 – 

2013. 

 

NBI har i 2011 deltatt på 23 (2010: 17) kurs, festivaler og konferanser uten egne foredrag. 
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NBIs VIRKSOMHET I 2011 
 

 

Planlegging av flytting og virksomhetsoverdragelse 

NBI har i løpet av 2011 vært i jevnlig kontakt med Kulturdepartementet (KUD) og 

Nasjonalbiblioteket (NB) om flytting av NBI fra NB-bygget til lokaler i Halvbroren. Flytting 

vil gjennomføres i 2012. 

 

Høsten 2011 ble det på initiativ fra KUD og i forbindelse med flyttingen drøftet muligheter 

for en revidert oppgave og ansvarsfordeling mellom NBI og NB. Denne drøftingen endte med 

at NBIs styre og Nasjonalbibliotekar i samforstand med KUD ble enige at forvaltningen av 

NBIs boksamling skal overføres til NB. Det samme gjelder bibliotektjenestene og de 

medarbeiderne som i dag ivaretar disse oppgavene i NBI. Oppgaveoverføring er å anse som 

en virksomhetsoverdragelse og reguleres av bestemmelser knyttet til slike prosesser.  

 

Overdragelsen er forankret i en vilje fra begge institusjonene om å styrke barne- og 

ungdomslitteraturens posisjon.  

 Ved å overføre bibliotekområdet fra NBI til NB og integrere det med NBs 

formidlingsapparat vil tilgjengeligheten til NBIs samling øke. I NB vil NBI-samlingen 

kompletteres av samlinger på tilgrensede området innenfor flere medier (radio, tv, 

film, musikk, foto med mer).  

 Idet NBIs spesialkompetanse på samlingen overføres til NB og integreres med NBs 

generelle bibliotekkompetanse og spesialkompetanse på samlingene innenfor de andre 

mediene, vil NBs kompetanse på barne- og ungdomslitteratur styrkes. I en situasjon 

der grenser mellom medietypene er i endring vil en slik integrering dessuten legge til 

rette for at den generelle bibliotekkompetansen på det barne- og ungdomslitterære 

feltet kan styrkes gjennom videreutvikling.  

 Virksomhetsoverdragelsen legger til rette for at NBI kan øke oppmerksomheten rundt 

kjerneoppgavene forskning, undervisning og formidling.  

 Overdragelsen fører de to institusjonene nærmere hverandre ved at det legges til rette 

for utstrakt samarbeid, også på nye områder som for eksempel forfatterjubileer, 

utstillinger og arrangementer, samt andre tiltak som fremmer barne- og 

ungdomslitteratur gjennom aktiv formidling (både fysisk og på nett), for eksempel 

rettet mot andre bibliotek. Det siste er knyttet til NBIs formidlingsoppgaver og NBs 

rolle som statens virkemiddel for utvikling av nasjonal bibliotekpolitikk. 

 

NB og NBI skal i løpet av 2012 inngå en samarbeidsavtale som blant annet sikrer at NBIs 

behov for bibliotektjenester ivaretas og at NB får styrket sin barnelitterære 

bibliotekkompetanse. 
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Forskningsfremmende virksomhet 
 

Norsk forskningsprosjekt: Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert 

tekstunivers 

Bakgrunn for forskningsprosjektet Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers 

er at dagens barn og unge vokser opp i en kultur som er mettet med medier, der særlig 

dreiningen mot det digitale og det visuelle preger utviklingen. Mediebruk er ikke en avgrenset 

aktivitet som kan studeres i isolasjon, og de fleste kulturelle aktiviteter føyer seg etter 

medienes logikk. Prosjektet skal utvikle forståelsen for hvordan dette preger barnelitteraturens 

utvikling, og hvordan barnelitteraturen bidrar til medialiseringen.   

 

Høsten 2011 ble det nedsatt en prosjektgruppe som vil arbeide med følgende overordnede 

problemstilling: Hvordan inngår barne- og ungdomslitteraturen i vekselspill med 

mediekulturen, og hvordan bidrar det til estetisk og kulturell endring av barnelitteraturens 

form, innhold og funksjon? Delprosjektene vil se på vekselspillet både fra barnelitteraturens 

og mediekulturens synsvinkel.  

 

Prosjektets mål er å 

 utvikle forskning på barne- og ungdomslitteratur som utforsker det kulturelle og 

estetiske samspillet mellom medietekster og barnelitterære tekster 

 skape et forskningsmiljø der samarbeidet løfter den enkelte og helheten 

 utvikle teori og analytiske innfallsvinkler for bedre å forstå samtidslitteraturen for barn 

og unge  

Forskergruppa er ledet av professor Elise Seip Tønnessen, som er forskningsleder på NBI i 

20% stilling og professor ved Universitetet i Agder. Fra NBI deltar dessuten direktør Kristin 

Ørjasæter og litteraturpedagogene Kjersti Lersbryggen Mørk og Hanne Kiil. For øvrig deltar 

Høgskolen i Bergen med Ingeborg Mjør og Berit Bjørlo, Universitetet i Agder med Agnes-

Margrethe Bjorvand, Høgskolen i Oslo med Åse Marie Ommundsen, Universitetet i Oslo med 

Lin Prøitz, Høgskolen i Hedmark med Anne Skaret, Høgskolen Dronning Mauds Minne med 

Astri Ramsfjell, og Høgskolen i Vestfold med Trine Solstad. Det er et mål for gruppa å 

utvikle samarbeidsformer som kan styrke barnelitteraturforskningen både ved NBI og ved 

deltakernes hjemmeinstitusjoner. Gruppa vil møtes jevnlig til seminarer for å utvikle felles 

teoretiske og metodiske perspektiver og gi respons til delprosjektene. 

 

 

BarneLitterært ForskningsTidsskrift – Nordic Journal of ChildLit Aesthetics 

(BLFT) 

BLFT Barnelitterært forskningstidsskrift (engelsk tittel: Nordic Journal of ChildLit 

Aesthetics), som ble lansert i 2010, er et elektronisk fagfellereferert tidsskrift som publiseres i 

open access.  
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BLFT har tatt mål av seg til å bli et vitenskapelig forum som utforsker barnelitterær estetikk, 

analoge og digitale medier, verbale og visuelle kunstuttrykk, synet på kunst og synet på barn. 

Tidsskriftet vil utvikle en tverrfaglig diskusjon med hensyn til barnelitteraturens medier, 

estetikk, interaksjon med andre kunstuttrykk, dens institusjonelle betingelser og resepsjon. 

Analytiske og empiriske artikler over frie emner, så vel som artikler knyttet til spesielle 

forskningsprogrammer og prosjekter er velkomne. Tidsskriftet tar også imot vitenskapelige 

anmeldelser, doktordisputaser og debattinnlegg.  

 

BLFT publiseres i årganger (ikke enkeltnumre). I 2011 ble det publisert 5 vitenskapelige 

artikler og 3 vitenskapelige anmeldelser, samt særtrykket Aktuell nordisk 

barnelitteraturforskning, som består av 1 innledning og 17 vitenskapelige artikler i kjølvannet 

av den nordiske konferansen i Stockholm april 2010.   

 

Ansvarlig utgiver: Norsk barnebokinstitutt 

Redaktør: Kristin Ørjasæter  

Redaksjonssekretær: Birgitte Eek 

Redaksjonsråd: Nina Goga, Høgskolen i Bergen, Ingeborg Mjør, Høgskolen i Bergen, Nina 

Christensen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet, Anna Karlskov 

Skyggebjerg, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet (2. halvår), Elina 

Druker, Stockholms Universitet (1. halvår), Maria Andersson, Stockholms Universitet (2. 

halvår). 

 

Tidsskriftet er støttet av Kunstløftet, som er et initiativ fra Norsk kulturråd for å øke kvaliteten 

på kunst og kultur for barn og unge, og stimulere til forskning på og formidling av ny 

kunnskap om kunst for barn.  

 

 

Nordisk forskningsnettverk: Barnelitteraturens kunstneriske verdi 

Barnelitteraturens kunstneriske verdi arbeider med å undersøke hvilke betingelser som styrer 

barnelitteraturens status. Det kortsiktige målet er å sette et kvalifisert fokus på hva som er 

barnelitteraturens rolle i den litterære og visuelle samtidskunstens utvikling, og samtidig bidra 

til å kartlegge og analysere sentrale premisser for utvikling og vurdering av kunst for barn. 

Det langsiktige målet er å opprettholde en løpende akademisk og offentlig diskusjon med 

fokus på det barnelitterære kunstfeltet.   

 

Forskningsnettverket administreres av NBI. Det er finansiert av Kunstløftet og startet opp 

våren 2010, med første symposium 21. – 22. oktober 2010.  

 

I 2011 har forskningsnettverket avholdt to symposier:  

”Barnelitteraturens visuelle karakter”, som ble avholdt 19.-20. mai, samlet 28 forskere, 

formidlere og kunstnere til drøfting av spørsmål som disse: 

 Hvordan forholder samtidens barnelitteratur seg til den visuelle samtidskunsten?  

 Hva betyr ny teknologi og nye medier for samtidens barnelitteratur? 
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 Hvordan kan barnelitteraturen og barnelitteraturforskningen styrke sin kunstneriske og 

vitenskapelige posisjon ved å utvikle teori i samspill med annen kunstnerisk 

forskning? 

 

Programmet bestod av følgende 8 innledninger, etterfulgt av diskusjon:  

Lotta Geffenblad: Djur, människa eller mittemellan? 

Åsa Warnqvist: Pija Lindenbaum som normkritiker  

Stian Hole: Oppdagelse eller oppdragelse? 

Hans Kristian Rustad: Digital barnelitteratur  

Helene Høyrup: Digital litteratur for børn. Teorier, diskurser og bevægelser i et analogt-

digitalt felt  

Erik Rynell: The naming of cats. Om mening i konst och vetenskap  

Performancekunstner Kurt Johannesen: Eg er om lag ein frosk og det tilfeldige sin plan 

Aslaug Nyrnes: Forskande praksisar i barnelitteraturfeltet  

 

”Barnelitterær kritikk” ble avholdt 13.-14.oktober. 34 forskere, formidlere og kunstnere 

personer var påmeldt. Sentrale spørsmål som ble drøftet var: 

 Hvilke litteratur- og kunstfaglige posisjoner kan identifiseres i samtidas 

barnelitteraturkritikk?  

 Skiller disse posisjonene seg fra kritikken i tidligere perioder?  

 Hvilke oppfatninger av barn, barndom og det barnelitterære feltets mangfold av 

sjangre, tekstlige og visuelle uttrykk og medier kommer til uttrykk i kritikken? Hva 

anerkjennes, hva problematiseres og marginaliseres?  

 Forholder kritikken seg til andre deler av kunstfeltet, som samtidskunst og litteratur 

skrevet for voksne?  

 Spiller kritikken ei rolle for utviklinga av barnelitteraturen og den barnelitterære 

offentligheten?  

 

Programmet bestod av følgende 6 innledninger, etterfulgt av diskusjon:  

Mia Österlund:  Kritik skall krasa mellan tänderna. Barnbokskritiken mellan tradition 

och förnyelse  

Boel Christensen-Scheel: Barnelitteraturkritikkens visuelle kompetanse og perspektiv 

Elina Druker: Lättsmält eller tuggmotstånd? Om positioner i det barnlitterära fältet  

Knut Olav Åmås, Siri Økland, og Marte Eielsen: Debatt om kritikkens plass i pressen  

Agneta Attling og Ing-Mari Tirén: Från Kuckelikopp till PIMPA.  Dockteatern Tittut – en 

stor liten teater 

Roger Westberg: Barnens Boulevard – föreställningar, arbetssätt och kritik av 

barnteater sett ur vårt perspektiv 

Karen Frøsland Nystøyl: Om å få en elefant til å danse: Kritikken og barneteateret 
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Utdeling av NBI-stipendet 

Kari Skjønsbergs Minnefond utlyser NBI-stipendet som skal stimulere til 

forskningsformidling, studier og forskning i barne- og ungdomslitteratur. Stipendet ble i 2011 

tildelt Anne Helgesen og Petra M. Helgesen for å arbeide med barnedramatikkens historie. 

 

 

Konferansedeltakelse 

NBI har i perioden deltatt på 3 (2010: 5) konferanser med egne foredrag og oppdrag:  

 

7.-9. februar: Maktens pluttifikasjon. Nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferanse, 

Stavanger. 

Kristin Ørjasæter, debattleder, Maria Ihonen, Nina Christensen, Jan Hansson, og Majo de 

Saedeler: Makt og brytningstid i dagens europeiske BU-litteratur  

Hanne Kiil: Introduksjon og sesjonsleder ”Den utfordrende ungdomslitteraturen” 

Birgitte Eek: Introduksjon og sesjonsleder ”Oversetterne – den skjulte makt?”  

Kjersti Lersbryggen Mørk: Introduksjon og sesjonsleder ”Superlesere – Dystre bøker setter 

spor i ungdommens hjerner”  

Anne Kristin Lande: Om barnelitterære kuriositeter. Tale holdt to ganger 

Kjersti Lersbryggen Mørk og Hanne Kiil: Litteratur og metoder på ungdomstrinnet, samt 

sesjonsledere 

Anne Kristin Lande: Introduksjon og sesjonsleder ”Superlesere – ”Dystre bøker setter spor i 

ungdommens hjerner” 

Dag Larsen, debattleder, Kari Sønsthagen, Nina Grøntvedt og Anita Krumbach: Adgang F. 

Presentasjon av forfatterutdanningene i Danmark og Norge    

Kristin Ørjasæter: Barnelitteratur og den digitale revolusjon  

Birgitte Eek: Introduksjon og sesjonsleder ”Spar barna, tenker jeg…”  

Dag Larsen: Introduksjon og sesjonsleder ”Klasseskille i litteraturen”  

 

1.april. Kari Skjønsberg-dagene, Høgskolen i Oslo.  

Kristin Ørjasæter: Debattledelse av sesjonen ”Hva er kvalitet i barnelitteratur?”  

Dag Larsen: Debattledelse av sesjonen ”Bibliotekpolitikk”  

 

8. – 10. april: The Child and The Book, Universitetet i Oslo  

Nina Christensen: Titillating anxiety. Concepts of childhood and aesthetics in 

contemporary Nordic picture books 

 Svein Nyhus: Picture books bigger than themselves 

Resepsjon I NBIs lokaler. 

Hanne Kiil: Today´s Red Riding Hood – progress or decline of a new femininity  

Kjersti Lersbryggen Mørk: Around the world on a forklift. Travel and cultural 

encounters in Erlend Loe´s The Fish and Kurt Racks His Brain  
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Undervisning og formidling 

Universitetsundervisning 

NBI har i 2011 bistått Universitetet i Oslo med avvikling av den ordinære undervisningen i  

NOR1302 – Semesteremne i barne- og ungdomslitteratur. Litteraturpedagogene Hanne Kiil 

og Kjersti Lersbryggen Mørk har holdt totalt 12 forelesninger (6 forelesninger for 2 

studentgrupper).  

Sensurering  
NBI har i 2011 utført flere oppdrag for Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved 

Universitetet i Oslo: 

 Kristin Ørjasæter har sensurert 1 masteroppgave i litteraturformidling.  

 Hanne Kiil og Kjersti Lersbryggen Mørk har sensurert 23 kvalifiseringsoppgaver 

innen NOR1302 

 Hanne Kiil og Kjersti Lersbryggen Mørk har eksaminert/sensurert 46 kandidater til 

muntlig eksamen i NOR1302 

 

Studieplan i samtidslitteratur 

NBI har i løpet av 2011 arbeidet med å utvikle en studieplan i samtidslitteratur. Det vil i løpet 

av 2012 arbeides med å få den NOKUT-akkreditert, slik at NBI kan gi egen undervisning til 

studenter på universitets- og høyskolenivå. 

 

Litteraturformidling 

NBIs litteraturformidling har som mål å styrke den barnelitterære kompetansen i utpekte 

målgrupper. 

Litteraturformidlingskurs i barne- og ungdomslitteratur 

NBIs litteraturformidlingsprosjekter har som mål å styrke den barnelitterære kompetansen til 

bibliotekarer og lærere på alle nivåer. NBI har i 2011 holdt 10 (2010: 6) kurs for lærere og 

skolebibliotekarer. Kursholdere har vært litteraturpedagogene Hanne Kiil og Kjersti 

Lersbryggen Mørk. 

Kurstemaene har i 2011 vært: 

21.01.2011: Lesing er.. Bruk av bildebøker på barnetrinnet   

2-timerskurs om bildebøker for lærere på 1.-7. trinn i Oslo.  

01.02.2011: Perler for svin? Bildeboka som sammensatt tekst på ungdomstrinn og i 

videregående skole  

Halvdagskurs for lærere på ungdomstrinn og videregående skole på Lillehammer.  

08.02.2011: Ord og bilde – makt i takt? Sammensatte tekster på ungdomstrinnet 

Kurs for lærere på ungdomstrinnet, Stavanger.  

10.02.2011: Sammensatte tekster – hvordan er de sydd sammen? 

Halvdagskurs for lærere på videregående skole i Oslo.  
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15.02.2011: Sammensatte tekster – hvordan koble skrift og illustrasjon, lyd og levende 

bilder? Halvdagskurs for lærere på videregående skole i Akershus.  

11.03.2011: På sporet av den gode leser. Leseglede og litterær kompetanse på mellomtrinn 

og ungdomstrinn.   

Heldagskurs for lærere på mellomtrinn og ungdomstrinn i Salten/Nordland.   

23.05.2011: ”Alle store rever kan si R”. Bildeboka i førskole og småskole – lek, glede og 

nytte. Halvdagskurs for førskolelærere og lærere på småskoletrinnet på Lillehammer.  

15.09.2011: ”Vi” og ”de andre”. Ungdom, identitet og kulturmøter.  

Heldagskurs for lærere på videregående skole i Akershus.  

20.09.2011: På sporet av den gode leser – leseglede og litterær kompetanse.  

Heldagskurs for lærere på ungdomstrinn og videregående skole i Oslo.  

18.10.2011: ”Ingenting handler om meg”. Bruk av bildebøker på barnetrinnet   

Halvdagskurs om bildebøker for lærere i Rogaland. 

 

Studiebesøk  

Det er i alt gjennomført 14 studiebesøk i 2011 (2010: 12) med foredrag og omvisning i NBIs 

bibliotek. Gruppene kom hovedsakelig fra Høgskolen i Oslo (journalist- og 

bibliotekutdanningen, førskole- og allmennlærerstudiet). Dessuten har Fagskolen Bok og 

Papir, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Akershus og flere grupper fra Lysebu med danske 

lærerstudenter besøkt NBI.   

 

Foredragstemaer har i 2011 hovedsakelig vært:  

 Nyere bildebøker 

 Nyere småbarnslitteratur 

 Nyere ungdomslitteratur 

 Formidling av nyere barne- og ungdomslitteratur 

 

Foredragene har vært holdt av én av litteraturpedagogene Hanne Kiil eller Kjersti 

Lersbryggen Mørk. Studiebesøkene er blitt avsluttet med omvisning i biblioteket av 

bibliotekleder Anne Kristin Lande eller spesialbibliotekar Sofie Arneberg.  

 

Litteraturfestivaler 

I løpet av 2011 har NBI deltatt på 3 litteraturfestivaler med egne foredrag og oppdrag rettet 

mot allmennheten: 

 

25.-26. mai: Norsk Litteraturfestival, Lillehammer (se side 15) 

22.september: Kapittelfestivalen, Stavanger  

Kristin Ørjasæter: Paneldebatt om tegneserienes vilkår  

8.november: Litteraturuka i Vestfold, Høgskolen i Vestfold.  

Kjersti Lersbryggen Mørk, paneldebatt om Bildebøker  
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Skrivekurs 

I september 2011 holdt utdanningsleder Dag Larsen en ukes skrivekurs for lærere i 

sjetteklassene ved barneskolene i Oppegård.  

 

 

Bokutstillinger 

 

NBI har i 2011 vist følgende utstillinger i sine lokaler, alle ved bibliotekleder Anne Kristin 

Lande:   

 

I lukkede montere: 

Fra 15. desember 2010 til 31. desember 2011: 

Skatter fra Norsk barnebokinstitutts samling. 

 ABC’er – lesebøker – tidlig barnelitteratur – sakprosa for barn og unge 

 

I åpne hyller:  

Fra 1. januar til 31. desember:  

Årets bøker 2010 og 2011 

 

Fra 15. desember 2010 til 31. desember 2011:  

Sangbøker, ABC’er, Eldre barnelitteratur 

 

Nettutstilling: Tidlig barnelitteratur 1727-1900.  

 

Ved tidsskrifthyllene:  

Skiftende utstillinger av pensumlitteraturen til Forfatterutdanningens samlinger 

 

Vandreutstilling 

 NBIs vandreutstilling Vi ere en Nation vi med… består av 26 plakatmontasjer  

(70 x 100 cm) og viser bokkunst og bildekunst for barn gjennom 200 år. Den finnes i to 

versjoner. Deler av den ene henger permanent i NBIs lokaler. Den andre stilles fritt til utlån. 

Vandreutstillingen har ikke vært utlånt i 2011.  

 

Internasjonal virksomhet 

 

NBI har i 2011 hatt et fokus på 

 Internasjonalt formidlingsarbeid 

 Norden  

 Palestina 
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For å fremme norsk barnelitteratur internasjonalt samarbeider NBI med Kulturdepartementet, 

NORLA, deltar i International Research Society for Children’s Literature (IRSCL), og inngår 

i et tett samarbeid med de øvrige nordiske barnebokinstituttene.  

 

NBI har deltatt i et internasjonalt formidlingssamarbeid om Lewis Carrolls Alice in 

Wonderland. NBI har utarbeidet en bibliografi over de norske utgavene av Alice’s Adventures 

in Wonderland og Through the Looking-Glass, skrevet et essay om de norske oversettelsene, 

samt fått oversatt et utdrag av tre norske utgivelser tilbake til engelsk og kommentert disse. 

Materialet vil bli publisert ved en større Carroll-utstilling i New York i 2015. 

 

I 2011 har NBI samarbeidet tett med de øvrige nordiske barnebokinstituttene om  

 publisering av resultatene fra den nordiske forskningskonferansen som ble avholdt i 

Stockholm i 2010 

 planlegging av en tilsvarende konferanse som vil bli avholdt i Oslo i 2012 

 

I 2011 har NBI dessuten foretatt innledende drøftinger med Tamer Institute for Community 

Education, lokalisert i Gaza og Vestbredden. Tamer har ytret ønske om et nærmere samarbeid 

med tanke på skrivekurs for barn og unge. Saken vil bli realitetsvurdert i løpet av 2012. 

 

 

Åpne arrangementer 

 

NBI har i 2011 avholdt 8 (2010: 8) arrangementer av faglig karakter for et allment publikum. 

Alle har vært godt besøkt. Alle har vært organisert av NBIs administrasjons- og 

informasjonspersonale: Birgitte Eek og Lina Undrum Mariussen. 

 

Arrangementene omfatter: 

25. mars: Utdeling av Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur i 2010. 

14. april: Forfatterstudentene kommer! Opplesninger ved 2009-2011-kullet  

20. mai: Presentasjoner av scenetekststudentenes stykker på Dramatikkens hus  

25. mai: Magiske linjer. Maria Lassén-Seger intervjuer Kitty Crowther og Svein Nyhus. 

26. mai: Visuelt mestermøte. Morten Harper intervjuer Shaun Tan og Stian Hole. 

11. november: Doktorenes og NBI-stipendiatenes dag 

Anne Helgesen og Petra Jonsdatter Helgesen: Det startet østenfor sol og vestenfor måne – 

en analyse av den første norske barnedramatikken  

Åse Marie Ommundsen: Litterære grenseoverskridelser. Når grensene mellom barne- og 

voksenlitteraturen viskes ut 

Elise Seip Tønnessen: Barnelitteraturen i et mediert tekstunivers 

22. november: Lesning av «Vinduer», et teaterstykke av Veronica Salinas 
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Dessuten to prosjekt i samarbeid med GRAFILL og NBU gjennom VisLitt:  

29.april: Digitale medier og nye muligheter 

Klas Fjärstedt: Applikasjoner – hva kan de, hva gjør de? Hvordan kan man best fortelle 

på app? 

Flu Hartberg: Hva tegneseriene kan, som bokfortellingen ikke kan 

Tale Næss: Lys - Mørke, en mediespesifikk betraktning om veien fra side til skjerm 

 

1. desember: Hvem bestemmer over bokomslaget?  

Trond Bredesen og Terje Tønnessen: Billedlig Talt, et ambulerende kåseri  

Anne Kristin Lande og Kristin Ørjasæter: Tilbakeblikk. Noen omslag gjennom tidene  

Kristin Hoff, debattleder, Ingelin Røssland, Siri Morland, Ellen Seip, Aslak Gurholt Rønsen: 

Hvem bestemmer over bokomslaget?  

 

Lukkede arrangementer: 

NBI har i 2011 avholdt 9 (2010: 2) lukkede arrangementer av faglig karakter. Alle har vært 

organisert av NBIs administrasjons- og informasjonspersonale og respektive fagpersonale.  

24. mars: Con Amore-seminar for Karin Beate Vold 

8. april: Åpning av The Child and the Book Conference 2011 (se s.12) 

19.-20.mai: Barnelitteraturens visuelle karakter. Forskningssymposium (se s. 10) 

10. juni: Avslutning av Forfatterutdanningen 2009-2011 

1. september: Åpning av Forfatterutdanningen 2011-2013 

14. september: Inn i den digitale tidsalderen med støvlene på 

– NBI som et forsknings- og undervisningssenter med eget bibliotek – hur gör vi? 

29. september: Åpning av fordypning i scenekunst 2011-2013 

13.-14.oktober: Barnelitterær kritikk. Forskningssymposium (se s. 10) 

19. november: Fellesseminar for tidligere og nåværende forfatterstudenter 

 

Eksterne foredrag om rammevilkår, samt boklanseringer 

Spesialbibliotekar Sofie Arneberg og direktør Kristin Ørjasæter har i løpet av 2011 holdt til 

sammen 3 foredrag for Norsk kulturråd og Forleggerforeningen vedrørende NBIs 

undersøkelse av innkjøpsordningen.  

 

Informasjonsrådgiver Birgitte Eek har vært programleder for og ledet panelsamtale ved 

Mahmona Khans lanseringer av ungdomsboken Skitten snø. Utdanningsleder Dag Larsen 

deltok i panelet. 
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Kulturdepartementets priser 

 

Siden 1948 har Kulturdepartementet (under skiftende navn) foretatt en årlig premiering av 

årets beste barne- og ungdomsbøker. Siden 2003 administreres jury og premiering fra Norsk 

barnebokinstitutt. Lina Undrum Mariussen er sekretær for juryen.  

Det ble i 2011 foretatt noen mindre justeringer av retningslinjene for prisene. Endringene ble 

godkjent av Kulturdepartementet.  

 

Prisene for bøker utgitt i 2010 ble delt ut 25. mars 2011: 

 

Litteraturprisen ble tildelt Marit Kaldhol for Søkeord: ayotzintli, Det Norske Samlaget 

 

Bildebokprisen ble tildelt Tore Renberg (forfatter) og Øyvind Torseter (illustratør)  

for Gi gass, Ine, Cappelen Damm 

 

Fagbokprisen ble tildelt Dagny Holm for Nysgjerrig på edderkopper. Mangschou 

 

Debutantprisen ble tildelt Kari Tinnen (forfatter) og Siri Dokken (illustratør) for Ulla hit og 

dit, Gyldendal 

 

Illustrasjonsprisen ble tildelt Per Dybvig for illustrasjonene til Jo Nesbøs Doktor Proktor og 

verdens undergang. Kanskje. Aschehoug  

 

Oversetterprisen ble tildelt Tove Bakke for oversettelsen av Marie Desplechins Aldri tilfreds 

(2009) og Like Sint (2010) fra fransk. Det Norske Samlaget 

 

Det ble ikke delt ut noen tegneseriepris for bokåret 2010.  

 

Juryen for bokåret 2010 og bokåret 2011 har bestått av Mette Moe (leder), Jostein Andresen 

Ryen, Tone Birkeland, Øystein Rosse og Elin Krogedal. Ekstern konsulent for samisk 

litteratur bokåret 2010 og 2011 har vært Vuokko Hirvonen. Illustrasjonskonsulent for bokåret 

2011 har vært Randi Hobøl, og tegneseriekonsulent for 2011 Håvard S. Johansen.  

 

Prisene for bokåret 2011 deles ut i 5. mars 2012.  
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Forfatterutdanningen  

 

Grunnutdanning: Forfatterutdanningen ved NBI 

Ved omgjøring fra prøveprosjekt til permanent studium ble det utviklet nye studie- pensum- 

og undervisningsplaner, og utdanningen ble NOKUT-akkreditert høsten 2010. 

Forfatterutdanningen ved NBI. Utdanning i skrivekunst og litteraturformidling gir 60 

studiepoeng på lavere grads nivå i norsk høyere utdanning (bachelor-nivå).  

I 2010 ble et eget lærerkollegium. I 2011 har dette fagkollegiet som består av Dag Larsen, 

Kristin Ørjasæter, Hanne Kiil og Kjersti Lersbryggen Mørk revidert studiets pensum og 

undervisningsplaner. 

 

Studentgruppa 2009 – 2011 

I juni 2009 ble følgende 12 nye studenter tatt opp: Ingir Nango Båhl, Siw Cathrine 

Christiansen, Elisabeth Helland Larsen, Marianne Kaurin, Synne Lea, Marita Solberg Loe, 

Sanne Mathiassen, Assad Nasir, Maiken Nylund, Veronica Salinas, Siv Wyller, Nina Marie 

Vogt Østli. Nasir og Salinas fikk stipend fra Fritt Ord. Det nye kullet var det første i det 

permanente studiet. Studentene hadde litteraturformidlingspraksis i Oppegård kulturskole. 

Studentene gjennomførte fjerde og siste semester januar – juni 2011. De presenterte sine 

hovedprosjekter for et innbudt publikum under arrangementet Forfatterstudentene kommer! 

14. april, i NBIs lokaler. Samtlige studenter avla og besto eksamen i alle moduler.  

 

Lærere har vært lærerkollegiet, forfatterkonsulenter i engasjements-stillinger, samt gjestende 

forfattere og en dramaturg. Veiledere (konsulenter) har vært Per Olav Kaldestad, Helene Uri, 

Jon Ewo, Lina Undrum Mariussen og Dag Larsen. Sensorer for studentgruppa 2009 – 2011 

var Atle Næss og Kristin Ørjasæter. 

 

I og med at utdanningen ble NOKUT-godkjent, kvalifiserte studentene også for stipend og lån 

i Statens Lånekasse for utdanning. Ved utgangen av 2011 hadde 6 studenter fra dette kullet 

avtale med forlag om utgivelse av bok. 

 

Studentgruppa 2011 – 2013 

Det meldte seg 85 søkere ved opptaksfristen i mai 2011 (tidligere ca. 60 søkere hver gang), 

Dag Larsen, Hanne Kiil og Kjersti Lersbryggen Mørk var opptakskomité. Opptaket ble gjort 

på grunnlag av innsendt tekst, begrunnelse for søknaden og intervju. Svært mange av søkerne 

var godt kvalifiserte, og følgende 15 studenter ble tatt opp til utdanningen: Ingvild Boberg, 

Christine Calvert, Lise Forfang Grimnes, Eli Hovdenak, Skjalg Kalvik, Ayse Koca, Oddmund 

Kårevik, Fredrik Lloyd, Vera Micaelsen, Cathrine Myhre, Karin Beate Nøsterud, Inger-Lill 

Persett, Hege Siri, Fabiana Botrel Sorter og Liv Marit Weberg. Koca og Sorter har stipend fra 

Fritt Ord. Studentene startet 1. september og har hatt 5 samlinger i 2011.  

 

Samarbeid med Akershus fylkeskommune 

NBI v/forfatterutdanningen har i 2011 gjennomført og avsluttet en treårig samarbeidsavtale 

med Akershus fylkeskommune på grunnlag av fylkeskommunens kunstpolitiske plan om å 
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fremme litteratur og leseforståelse blant barn og ungdom. NBIs mål for avtalen har vært å 

forankre forfatterstudentenes arbeid med litteraturformidling i praktisk arbeid blant barn og 

ungdom. I 2011 ble dette gjennomført som studentenes eksamen i Litteraturformidling 2 ved 

at de var lærere ved skrivekurs i regi av Oppegård kulturskole. Samarbeidet har ført til at 

barneskolene, ungdomsskolene og kulturskolen i Oppegård i har utarbeidet et felles program 

for skrivekurs og litteraturfestival for 2011 og kommende år. 

 

Prosjekt med Tokerud og Rommen skoler i Oslo 

NBI henvendte seg til ungdomsskolene i Groruddalen i Oslo for å arrangere en 

skrivekonkurranse blant skolenes niendeklassinger. Hensikten var todelt: 1) gjennomføring av 

forfatterstudentenes arbeid med litteraturformidling blant barn og ungdom, samt eksamen i 

Litteraturformidling 1 og 2, og 2) å arbeide langsiktig med rekruttering av framtidige 

studenter, særlig dem med bakgrunn fra Asia, Afrika, Midtøsten og/eller Latin-Amerika. 

Prosjektet ble innledet med et skrivekurs for lærerne ved skolene. NBIs utdanningsleder ledet 

skrivekurset. Lærerne videreformidlet metodene fra skrivekurset i sin norskundervisning, og 

skrivekonkurranse for elevene ble gjennomført i november 2011. En gruppe på 12 elever fra 

skolene blir vinnere av konkurransen og gjennomfører i 2012 to skrivekurs i NBIs lokaler. 

Kursene går over fjorten dager til sammen, forfatterstudentene er lærere. 

   

 

Fordypning i scenekunst for etablerte forfattere 

Første prosjektår 2010 - 2011 

NBU innledet et samarbeid Norsk barnebokinstitutt (NBI) og Dramatikkens Hus (DH) om 

den faglige og praktiske gjennomføringen av utdanningsprosjektet, og søkte midler fra Norsk 

Kulturråd, ved litteraturutvalget, scenekunstutvalget og Kunstløftet. Søknaden ble innvilget 

med kr. 205.000. I tillegg kommer de samarbeidende partenes egne bidrag.  

Fordypningsprosjektets mål var i første omgang å gi 10 nye og etablerte forfattere for barn og 

ungdom innsikt i å skrive for scenen og å hjelpe den enkelte til å utvikle seg som framtidig 

dramatiker.  

 

Forfatterne Ingeborg Arvola, Mariangela Johansen Cacace, Anders A. Johansen, Marit 

Kaldhol, Mette Karlsvik, Rønnaug Kleiva, Odveig Klyve, Arnfinn Kolerud, Annette Münch 

og Iben Sandemose ble tatt opp som deltakere i det første prøveåret. 

  

Undervisningen startet opp i august 2010 og ble med 6 samlinger over to til tre dager hver, 

avsluttet 21. mai 2011 med en visning av forfatternes scenetekster, produsert og vist på 

Dramatikkens hus.   

 

I den etterfølgende evalueringen understreket NBU at det ved opptak bør åpnes for forfattere 

generelt og for tidligere studenter ved NBIs forfatterutdanning. Dramatikkens Hus 

understreket at prosjektet kan ha betydning for å rekruttere flere dramatikere/ 
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scenetekstforfattere som kan skrive for barn og ungdom, og stiller derfor en 40 % stilling til 

disposisjon for resten av prosjektperioden. Under forutsetning av en framtidig permanent 

finansiering, ønsker NBI å forankre prosjektet som en fast del av NBIs utdanningstilbud.   

 

Andre prosjektår 2011-2012 

NBU fikk bevilget kr 250.000 fra Kunstløftet / Norsk Kulturråd til et nytt prosjektår 2011 – 

2012, og tok opp en ny gruppe med forfattere: Frøydis Alvær, Liv Marie Austrem, Magnhild 

Bruheim, Hilde Hagerup, Janne Aasebø Johnsen, Lise Knudsen, Elisabeth Helland Larsen, 

Lise Männikkö og Hege Siri. 

 

Prosjektet innledet samarbeid med Scenekunstbruket og Det Åpne Teater. Samtlige forfattere 

har fått hospitantplass ved teatre. Det ble opprettet et fagkollegium med hovedlærer Ragnhild 

Mærli (Dramatikkens hus), dramaturg Gunhild Nymoen, dramaturg Kristian Lykkeslet 

Strømskag og utdanningsleder i NBI, Dag Larsen. Det ble utarbeidet studie-, pensum- og 

undervisningsplaner innenfor rammene til en evt. framtidig NOKUT-godkjenning.  

 

I 2011 ble det avholdt tre samlinger.  

 

Forfatterutdanning i faglitteratur for barn og ungdom 

I samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening ble det i 2011 startet 

drøftinger om et nytt prosjekt i forfatterutdanning i faglitteratur for barn og ungdom. NBI har 

utarbeidet forslag til studieplan som NFF har godkjent. Studieplanen ligger innenfor rammene 

til en evt. framtidig NOKUT-godkjenning. NFF vil ta initiativ til å starte opp prosjektet i løpet 

av 2012.  
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NBI-biblioteket 

 

Formål 

Bibliotekets formål er å formidle forskning og informasjon om barnelitteratur og 

barnelitteraturfeltet, samt å samle, dokumentere og tilgjengeliggjøre barne- og 

ungdomslitteratur som utgis i Norge.  

 

Bokbestand 

I Norsk barnebokinstitutts bibliotek finnes landets største samling norsk og internasjonal 

teoretisk litteratur om barne- og ungdomslitteratur, og så godt som alle bøker utgitt for barn 

og unge i Norge fra 1800-tallet til i dag.  

 

Bibliotekets 79.000 bøker er tilgjengelig i åpne hyller, og de aller fleste er til utlån. 

Biblioteket er åpent for publikum tre dager i uka. Lesesalen har trådløst nettverk, strømuttak 

for PC og publikumsterminal. 

 

Fra 1981 har biblioteket fått to eksemplar av årets barne- og ungdomsbokproduksjon i gave 

fra så godt som alle norske forlag. I tillegg gir de fleste forlag også norsk fag- og 

forskningslitteratur i gave. NBI har gjennom året fått tilbud om, og mottatt flere bokgaver fra 

bibliotek og private givere. NBI prioriterer innkjøp av internasjonal sekundærlitteratur fra 

nordisk og engelskspråklig område, men anskaffer også i begrenset omfang sekundærlitteratur 

på tysk og fransk. 

 

NBI abonnerer på 42 (2010: 42) norske og internasjonale tidsskrifter innen barnelitteratur, 

barnekultur, forskning og tilgrensende fagfelt. Fra 2009 også elektroniske versjoner av enkelte 

av tidsskriftene. 

 

Bestand og tilvekst 2011 

 

2010 

      

Primærlitteratur 71838 

 

69889 

 Sekundærlitteratur 7391 

 

7275 

 Bestand 31.12 79229 

 

77164 

      

Tilvekst, brutto  2159 

 

1733 

 Kassert / tapt 94 

 

108 

 Tilvekst, netto 2065 

 

1625 

      

     

Kjøp     

Kjøp 124 

 

119 

 Totalt 124 

 

119 
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Gaver     

Bibliotek 78 

 

74 

 Forlag 1829 

 

1491 

 Privatpersoner 123 

 

49 

 Totalt 2030 

 

1614 

  

 

Gaver fra privatpersoner 2011  

Trine Berntsen, Vibeke Dalen, Silje Haugen, Turi Høilo, Anne Eldrid Jordfald, Per Olav 

Kaldestad, Igor Kolarov, Anne Jorunn Kydland, Anne Kristin Lande, Elin Prøysen, Hallvard 

Theodor Skullerud, Magdalena Ulas, Lars Vik, Tone Schou Wetlesen, Emma Bruin 

Ødegaard. 

     

Biblioteksystem 

NBIs bibliotek startet opp datakatalogiseringen i 1988 med bruk av biblioteksystemet 

Mikromarc. Katalogen har vært tilgjengelig på nett siden 2003. 

Det ble i 2008 søkt BIBSYS om deltakelse i BIBSYS-samarbeidet. Avtale ble underskrevet i 

februar 2009. BIBSYS startet arbeidet med å konvertere og importere katalogen i 2009, dette 

ble ferdig i 2011. Men omfattende etterarbeid i biblioteket gjenstår fortsatt.   

 

Utlån 

Biblioteket er et fag- og forskningsbibliotek som brukes av studenter, lærere, forskere, 

forfattere og illustratører fra inn- og utland. Henvendelsene og spørsmålene er av svært 

varierende type og omfang, men langt de fleste er større referansespørsmål. En analyse av 

henvendelsene viser en stor økning i antall fjernlån etter overgangen til BIBSYS.  

Biblioteket samarbeider dessuten nært med andre bibliotek, media, forlag, høyskoler, 

universitet og andre.  

   

 

   

Utlån 

  

2011 2010 

     Hjemlån 

  

2919 1787 

Fjernlån 

  

985 448 

Fotokopier som erstatter lån 31 29 

Utlån i alt 

  

3935 2264 

 

 

Spesialoppgaver: Bibliografier og statistikker  

Biblioteket utarbeider årlig bibliografier over fag- og forskningsfeltet. Bibliografien for 2011 

vil publiseres på nettsiden i 2012, i tillegg er det utarbeidet bibliografier i tilknytning til ulike 

arrangementer og anledninger. 
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I forbindelse med et stort internasjonalt prosjekt om Lewis Carrolls Alice’s Adventures in 

Wonderland, leverte biblioteket en omfattende bibliografi over de norske oversettelsene og 

utgavene av bøkene: Alice’s Adventures in Wonderland og Through the Looking-Glass.  

 

Biblioteket utarbeider en årlig statistikk over barne- og ungdomslitteraturen. I 2011 er 

bokstatistikken for 2009 og 2010 utarbeidet. Biblioteket har i tilegg vært engasjert i 

utredningsarbeid for Norsk kulturråd og utarbeidet en statistikk over Innkjøpsordningen for 

barne- og ungdomslitteratur for perioden 2000 – 2009.  

  

 

Planlegging av virksomhetsoverdragelse 

I forbindelse med planlagt virksomhetsoverdragelse av NBI-biblioteket til Nasjonalbiblioteket 

i 2012 (se s. 9) har bibliotekleder Anne Kristin Lande vært involvert i et stort 

planleggingsarbeid gjennom flere interne strategi- og planleggingsmøter, samt en lang rekke 

planleggingsmøter med sentrale personer i NB. 
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Informasjon og publisering 

NBIs nettsted www.barnebokinstituttet.no er designet av Stian Hole. I 2011 er det etablert et 

samarbeid med nye programmerere i firmaet Infinite Loop. Det er videre arbeidet spesielt 

med teknisk oppgradering av sidene, samt tilknytning til sosiale medier. 

 

Omtrentlig besøk på NBIs nettsider i 2011: 45 600. Tallene er omtrentlige på grunn av 

overgang til nye sider og ny statistikk i 2011. 

 

På nettstedet legges det ut informasjon og egenpubliserte saker om forskning, 

litteraturformidling, forfatterutdanningen, biblioteket, arrangementer og aktuelle nyheter.  

 

Dessuten finnes det permanent adgang til: 

 Aktuell forskning og formidling 

 Direkte link til BLFT Barnelitterært forskningstidsskrift  

 Oversikt over pågående forskningsprosjekter på feltet 

 Oversikt over Forskningsnettverkets aktiviteter 

 NBI-stipendet, Kari Skjønsbergs minnefond  

 Oversikt over Call for papers 

 Biblioteket, og direkte søkemuligheter i NBIs bibliotekkatalog 

 Bibliotekets tidsskriftoversikt, inkludert digitale tidsskrifter i fulltekstformat 

 Bibliotekets tilvekstlister 

 Bibliografier   

 Emneordsliste for fag- og forskningslitteratur  

 Forfatterutdanningen, studie- og semesterplan, pensumlister  

 NBIs litteraturformidlingsprosjekter med historikk, metodikk, veiledning og litteraturlister  

 Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur 

 Bokutstillinger 

 Månedens illustratør  

 Ordet er fritt – gjesteskribenter  

 Utlånsinformasjon om vandreutstillingen ”Vi ere en nasjon vi med ... om norsk 

barnelitteratur gjennom 200 år” 

 Arrangementskalender  

 Oversikt over alle utgaver av Årboka Litteratur for barn og unge  

 Informasjon om NBI  

 

Nettpublikasjoner på www.barnebokinstituttet.no:   

Totalt antall publiserte saker på nettsidene i 2011: 88 (2010: 89)  

 

 

 

 

http://www.barnebokinstituttet.no/
http://www.barnebokinstituttet.no/
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Nettutstillinger: 

”Månedens illustratør” redigert av Lina Undrum Mariussen 

Januar: Inger Lise Belsvik 

Februar: Øyvind Torseter  

Mars: Anna Fiske 

April: Kari Grossmann 

Mai: Lars Aurtande 

Juni: Hilde Hodnefjeld  

Juli: Annlaug Auestad  

August: Lisa Aisato  

September: Sissel Horndal 

Oktober: Bendik Kaltenborn 

November: Bo Gaustad 

Desember: Åshild Irgens  

 

Nettutstilling: Tidlig barnelitteratur 1727-1900 ved Anne Kristin Lande. 30.11. 

 

Artikler/innlegg: 

Hva er en barnebok? Hva er en småbarnsbok? Vera Micaelsen 6.12. 

Tilbakeblikk – noen omslag gjennom tidene – Kristin Ørjasæter og Anne Kristin Lande 5.12. 

Kjønnsidentiteter på tvers – Lina Undrum Mariussen 2.12. 

Stemmer og forstummelse. Forskning på barnelitteratur og barnedramatikk – Kjersti 

Lersbryggen Mørk 21.11. 

Digital, mediert og politisk barnelitteratur – Kristin Ørjasæter 9.11. (først publisert i Bok og 

Bibliotek nr 5 2011) 

Kritisk holdbarhet – Dag Larsen 21.10. 

Skriv fra hjertet, skriv! Lina Undrum Mariussen 20.10. 

Våg å tenke stort – Lina Undrum Mariussen 30.9. 

Ikkje berre svart – ikkje heilt kvitt. Om Sissel Solbjørg Bjugn – Karin Beate Vold 20.9. 

Barnas Prøysen inn i forskninga – Lina Undrum Mariussen 20.9. 

Norsk barnelitteratur – et verbalt nasjonalt spørsmål? Ved Kristin Ørjasæter 16.9. (først publisert 

i Bok og Bibliotek nr 4, september 2011) 

Ild, aske og vann i barnelitteraturen i Argentina – Veronica Salinas 10.9. 

Barne- og ungdomsbøker på innkjøpsordningen i 2010 – Kristin Ørjasæter 4.8. 

Formidlerens farvel – leserens frihet? Birgitte Eek, 8.6. 

Shaun Tan – Oscarvinnende bildebokskaper – Lina Undrum Mariussen 29.5. 

En av verdens beste illustratører – om Kitty Crowther – Lina Undrum Mariussen 29.5. 

Digital utvikling i bokbransjen - Lina Undrum Mariussen 10.5. 

Å løpe etter pepperfrø – Neha Naveen 23.2. 

Rett på scenen – fortsatt satsning på dramatikk for barn og unge? Birgitte Eek 4.2. 

 

Ordet er fritt  

Om lesing og nytte – Wanda Heger 20.10 

Å forsvinne mens man sitter stille – Anna Fiske 27.9 
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”Hvordan går det” med Mummi i landet Transmedia? Mette Karlsvik 15.3 

Å gi noen leselyst – Assad Nasir 4.2 

Dørene står på gløtt – stikk nesene inn - Elisabeth Helland Larsen 4.1 

 

Bibliografier: 

Lande, Anne Kristin: Bibliografi over Åse Marie Ommundsens forfatterskap  

 

Statistikker: 

Statistikk over barne- og ungdomsbøker i Norge 2009. Sofie Arneberg  

Statistikk over barne- og ungdomsbøker i Norge 2010. Ellen E. Nicolaysen og Sofie 

Arneberg. 06.12. 

Innkjøpsordningen 2000 – 2009. Av Sofie Arneberg og Kristin Ørjasæter. 26.8. 

 

Eksterne publiseringer: 

Hanne Kiil: Annotering til Norsklæreren nr. 1-4.  

 

Hanne Kiil: ”Stakkars pappa?” – hva kan far-barn-relasjonen si oss om barnerollen?”. (I 

BLFT Vol 2 og Aktuell nordisk barnelitteraturforskning (skriftserie for SBI og CfB)).  

 

Anne Kristin Lande: Ambisiøst verk; inkonsekvent og preget av tilfeldigheter. [Anmeldelse 

av Vilborg S. Hovet: Den illustrerte boka. Historia om norsk bokillustrasjon.] (I: NUMER 88, 

nr. 2, 2011). 

 

Kjersti Lersbryggen Mørk: “Terror i tvillingtårnene – dystopi og ironi? 9/11 i Darlah og En 

terrorist i senga”. (I  BLFT Vol 2 og Aktuell nordisk barnelitteraturforskning (skriftserie for SBI og 

CfB)).  

 

Kristin Ørjasæter og Bodil Marie Stavning Thomsen (red.): Globalizing Art. Negotiating Place, 

Identity and Nation in Contemporary Nordic Art. Århus: University of Aarhus Publishing.  

 

Kristin Ørjasæter: “På terskelen til estetisk erfaring”. (I NUMER 88, nr. 2, 2011). 

 

Kristin Ørjasæter: ”Norsk barnelitteratur – et verbalt nasjonalt spørsmål?” (I Bok og Bibliotek 

nr 4., 2011). 

 

Kristin Ørjasæter: ”Digital, mediert og politisk barnelitteratur”. (I Bok og Bibliotek nr 5., 

2011). 

 

Kristin Ørjasæter: ”Hva er god barne- og ungdomslitteratur i dag?” (I Bok og bibliotek, nr. 6 

2011). 
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Blogging på Forskning.no:  

 

Bloggartiklene er viderepublisert på NBIs nettsider. 

09.05.2011, Kjersti Lersbryggen Mørk: Et lite stykke Norge? 

30.05.2011, Hanne Kiil: Mamma Mø som hellig ku i India 

26.09.2011: Dag Larsen: Nytten av politiske barnevakter 

17.10.2011, Kjersti Lersbryggen Mørk: Udødelig eventyr blir dødelig virkelighet 

24.11.2011: Dag Larsen: For lenge på stedet hvil?  

 

BLFT – Barnelitterært forskningstidskrift: 

 

Publisering av innkomne artikler og anmeldelser: 5 artikler og 3 anmeldelser  

Publisering av artikler fra forskningskonferansen 

for de nordiske barnebokinstituttene i Stockholm: 17 stk  

Besøk på nett: 6 138 besøk. 

Unike besøkende: 3 789 unike besøkende. 

Sidevisninger: 18 890 sidevisninger. 

Trafikk: 40 % av trafikken til tidsskriftet kommer via NBIs nettsider, og søkene kommer totalt 

fra 81 land.  

Nedlastninger: Artikler i BLFT ble lastet ned 18 455 ganger i 2011. 

I 2011 er 112 personer registrert i BLFTs nyhetsbrev om nye artikler. 

Tidsskriftet er registrert på Facebook, Twitter og LinkedIn. 

 

NBI på Facebook: 

104 oppdateringer  

680 følgere  

 

NBI på Twitter 

61oppdateringer 

635 followers 

 

Nyhetsbrev: 

NBI har sendt ut 9 nyhetsbrev  

 

Pressemeldinger 

NBI har sendt ut 13 pressemeldinger  
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Medieinnslag: 

NBI har i 2011 hatt en mediedekning på totalt 172  innslag  (2010: 169) Det har vært følgende 

typer medieinnslag:  

 

Aviser: 50 

Tidsskrifter: 8 

Nyhetsbyrå: 6 

Radio: 9 

TV: 3 

Nettsteder (alle kategorier):  96 

 

102 av innslagene dreier seg om NBIs egne arrangementer 

25 innslag dreier seg om NBIs forfatterutdanning 

5 innslag dreier seg om NBI-stipendet (utdelt først i 2011) 

I 28 av innslagene blir NBI-ansatte selv intervjuet eller synliggjør NBI ved egne 

debattinnlegg,   

89 innslag er intervjuer 

12 innslag er forskningsrelaterte  

44 er oppslag om NBIs deltakelse ved eksterne arrangementer og samarbeidsprosjekter 

87 av innslagene er et resultat av direkte initiering fra NBIs side 

de resterende er et resultat av interesse for saker publisert i NBIs pressemeldinger og 

nyhetsbrev eller de er et resultat av initiativ fra andre aktører og media selv. 
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STATUS VED INNGANGEN TIL 2012 

 

I 2011 har NBI lagt vekt på å videreføre satsningene fra strategiplanen for 5-årsperioden 2009 

– 2014. Hovedmålet har vært å styrke NBI og NBIs rolle i offentligheten ved å prioritere 

arbeid innenfor formidling og ovenfor akademia og kunstfeltet, styrke samarbeidet med 

eksterne aktører og opprioritere forskning.  

 

Beslutningen om flytting og virksomhetsoverdragelse av NBI-biblioteket i løpet av 2012 har 

imidlertid ført til at NBI har måttet gjennomtenke sin strategi ut fra nye forutsetninger. 

 

2012 vil preges av flytting, virksomhetsoverdragelse av biblioteket til NB, implementering av 

ny organisasjonsmodell og nytt mandat gitt i Strategiplan for 2012-2014.  

 

NBI skal i kommende 3-års periode sette fokus på forskning, undervisning og formidling, og 

utvikle seg mot å bli 

 en forskningsinstitusjon med fokus på skrivekunst og tilgrensende visuelle og sceniske 

kunst- og kulturuttrykk for barn og unge i ulike medier 

 en undervisningsinstitusjon med tilbud som er tilgjengelig for hele landet 

 et formidlingssenter som når målgrupper over hele landet gjennom digitale kanaler  

 

Handlingsplanen for 2012 legger vekt på å styrke  

 forskning - gjennom nyansettelser  

 undervisning - gjennom eksternt samarbeid, arbeid med finansiering og NOKUT-

akkreditering 

 formidling - gjennom å utvikle fysisk og digital utstillingsvirksomhet 

Arbeidet med utstillinger er tenkt som et nav for det interne samarbeidet. 

Utstillingstematikken skal sette dagsorden og være styrende for store deler av 

forskningsvirksomheten. Forskere, pedagoger og formidlere skal samarbeide om å utvikle ny 

kunnskap til utstillingene og formidle denne gjennom utstillinger så vel som 

utstillingspublikasjoner og arrangementer.  

 

 

 


