
 

 

 

 

 

Årsmelding 2012 

Norsk barnebokinstitutt skal være et nasjonalt forsknings- 

undervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og 

ungdomslitteratur 

  



Organisasjon 

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.  

Norsk barnebokinstitutts Råd  

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

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

Forfatterutdanningen. 

 

Rådsmedlemmer for perioden 2012-16, varamedlemmer i parentes: 

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere: Lise Männikkö, leder (Hilde Hagerup) 

Grafill /Tegneforbundet: Line Halsnes (Lars Aurtande)  

Den norske Forleggerforening: Sverre Henmo (Kristin Jobraaten) 

Norsk bibliotekforening: Anne Kari Holm (Siri Odfjell Risdal) 

Den norske Bokhandlerforening: Kathrine Wegge 

Norsk kritikerlag: Anne Schäffer (IdaLou Larsen) 

Universiteter og høgskoler: Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder  (Anne Skaret) 

Kunsthøgskoler: Cecilie Broch Knudsen (Martin Lundell) 

Institusjoner og organisasjoner innen annen barnekulturformidling: Cliff Moustache (Veronica 

Salinas) 

NBIs styreleder: Trygve G. Nordby 

Nasjonalbiblioteket har observatørstatus: Sofie Arneberg 

 

NBIs direktør er sekretær. 

 

NBIs årsmøte ble avholdt 24. april 2012. Årsmelding og regnskap ble lagt fram på møtet, og nytt styre 

ble valgt. I tillegg har rådet hatt ett høstmøte 23. september. 

 

Norsk barnebokinstitutts styre  

Etter årsmøtet 24.april 2012 har NBI hatt følgende styre: 

Trygve G. Nordby, leder 

Bente Christensen, nestleder 

Kjartan Vevle, styremedlem 

Guro Slettemark, styremedlem 

Mahmona Khan, styremedlem 

Ragnfrid Trohaug, styremedlem 

Birgitte Eek, ansattevalgt styremedlem 

Eli Hovdenak, studentvalgt styremedlem 

 

Styret har avholdt 5 ordinære styremøter, det ene som telefonmøte. 

 

Administrasjon 

Ved inngangen til 2012 lønnet NBI 10,2 årsverk, og per 31.12 var antall årsverk 7,2. Sykefraværet har 

vært på 73,5 dager, der en langtidssykemelding utgjør hoveddelen. 



4 stillinger (2 faste og 2 vikariater) ble overført til NB med virkning fra 1.3.12. 

2 ansatte (den ene en vikar) har sluttet i perioden, og ved utgangen av året hadde NBI 8 ansatte: 

Birgitte Eek, informasjonsrådgiver 

Hanne Kiil, litteraturpedagog  

Dag Larsen, utdanningsleder  

Ellen Larsen, administrasjons- og formidlingsleder fra 1.9.12 

Kjersti Lersbryggen Mørk, litteraturpedagog  

Lin Prøitz, seniorforsker fra 16.5.12 

Elise Seip Tønnessen, 20 % stilling 

Kristin Ørjasæter, direktør  

 

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. Nytt stipend er utlyst i 2012 for utdeling i 2013. 

 

Styret består av: 

Nina Goga, leder (2012 – 2016) 

Lise Iversen Kulbrandstad, styremedlem (2010 – 2014) 

Kristin Ørjasæter, styremedlem (2012 – 2016) 

Vara: Agnes Margrethe Bjorvand (2012 – 2016) 

 

Årsmøtet ble avholdt 17. april. I tillegg har styret hatt to ordinære møter. Alle møtene er holdt pr 

telefon. 

 

Regnskap og revisjon 

Regnskapsfører: Roy Grimstad/GS Regnskap.  

Revisor: BDT Viken, ved revisor Kapil Kumar 

 

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) 

 

NBI foreslår medlem til Norsk Kulturråds komité for litteratur og allmenne tidsskrift.  

NBI oppnevner jury for Kulturdepartmentets priser for barne- og ungdomsbøker 

 

Styreverv, juryarbeid og lignende 

Birgitte Eek: Medlem av Rådet for Norsk Litteraturfestival 

Birgitte Eek: Tillitsvalgt Forskerforbundet ved NBI 



Birgitte Eek: Ansattes representant i NBIs styre 

Dag Larsen: Vararepresentant til styret i stiftelsen Kari Skjønsbergs Pris til fremme av forskning om 

barne- og ungdomslitteratur 

Kristin Ørjasæter: Styremedlem i Foreningen !Les 

Kristin Ørjasæter: Medlem i stipendkomiteen til stiftelsen Kari Skjønsbergs Pris til fremme av 

forskning om barne- og ungdomslitteratur 

Ellen Larsen: Varamedlem til styret i Kopinor 

Ellen Larsen: Medlem av forhandlingsutvalget for Bibliotekvederlaget 

Hanne Kiil: Medlem av vurderingsutvalget for bildebøker 

Kjersti Lersbryggen Mørk: Medlem av komiteen for bokutvalg til ”Leselystboka”, i regi av 

Bokhandlerforeningen 

 

Tilknytning til andre institusjoner 

Kristin Ørjasæter: Adjungeret lektor ved Aarhus Universitet for perioden 2008 – 2013. 

Lin Prøitz: Timelærer, veileder og sensor ved Diakonhjemmets høyskole 

Lin Prøitz: UiO, sensor ved Institutt for medier og kommunikasjon 

Lin Prøitz: Sensor ved Universitetet i Agder 

Kjersti Lersbryggen Mørk: UiO, Timelærer, eksaminator og sensor. NOR1302 – Semesteremne i 

barne- og ungdomslitteratur 

Hanne Kiil: UiO, Timelærer, eksaminator og sensor. NOR1302 – Semesteremne i barne- og 

ungdomslitteratur  

 

NBI har i 2012 deltatt på 23 (2011: 23) kurs, festivaler og konferanser uten egne foredrag. 

 

 

Organisasjonsmessige konsekvenser av nytt mandat 
Høsten 2011 ble det på initiativ fra KUD drøftet en endring i ansvarsfordeling mellom NBI og NB. 

Drøftingen konkluderte med at forvaltningen av NBIs boksamling, og de bibliotekansatte, skulle 

overføres til NB ved en virksomhetsoverdragelse. Dette ble gjennomført med virkning fra 1.3.2012. 

Etter virksomhetsoverdragelsen var det behov for å tegne en ny organisasjonsmodell og lage nye 

stillingsbeskrivelser. Dette arbeidet var ferdig og fikk virkning fra 1. april. 

Instituttet flyttet i juli/august til nye lokaler i ”Halvbroren”, og har nå kontorer, lesesalsplasser og 

forskerplasser med trådløst nettverk i lyse og luftige lokaler tilpasset NBIs mandat. 

 

En følge av virkesomhetsoverdragelse, flytting og organisatoriske endringer har vært redusert 

kapasitet til ordinære oppgaver og aktiviteter, og hele året må derfor ses på som et unntaksår. 

Med ansettelse av seniorforsker og administrasjons- og formidlingsleder er organisasjonen nå bedre 

rustet. Flyttingen er gjennomført og svært vellykket. Bibliotekrutiner og samhandlingsrutiner med NB 

er på plass, og it-tjenester og husservicetjenester fungerer. 

 

 

 



Forskning 

Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers er et 3-årig forskningsprosjekt som ble 

startet i 2011. 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, seniorforsker Lin Prøitz 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, Høgskolen i Hedmark 

med Anne Skaret, Høgskolen Dronning Mauds Minne med Astri Ramsfjell, og Høgskolen i Vestfold 

med Trine Solstad.  

 

I løpet av 2012 er Åse Marie Ommundsen tildelt et forskningsstipend slik at hun kunne frikjøpes fra 

undervisning på HiOA og Lin Prøitz er i fast stilling ved NBI.  

 

Gruppa møtes jevnlig til seminarer for å utvikle felles teoretiske og metodiske perspektiver og gi 

respons til delprosjektene. Det har vært 4 seminarer i 2012. 

 

Barnelitteraturens kunstneriske verdi er et 3-årig forskningsnettverk som ble avsluttet i 2012. 

Intensjonen var å skape en kvalifisert, åpen debatt om den barnelitterære kunstens bidrag til 

samtidskunsten og om vurdering av barnelitteratur som kunst. Nettverket ble administrert av NBI og 

finansiert av Kunstløftet.  BarneLitterært ForskningsTidsskrift Nordic Journal of ChildLit Aesthetics 

(BLFT) ble lansert i 2010 som en del av prosjektet. Det er et elektronisk fagfellereferert tidsskrift som 

publiseres i open access, og et vitenskapelig forum som utforsker barnelitterær estetikk, analoge og 

digitale medier, verbale og visuelle kunstuttrykk, synet på kunst og synet på barn. BLFT publiseres i 

årganger (ikke enkeltnumre). Foreløpig er det publisert 3 forskningsartikler som er direkte resultater 

av prosjektet. 4 forskningsartikler er for øyeblikket under arbeid. Tidsskriftet finansieres nå av NBI 

som står som ansvarlig utgiver. Redaktør: Kristin Ørjasæter til august. Nina Goga fra august. 

Nettsiden hadde 5 321 besøk fra 3 570 unike besøkende som benyttet 13 414 sidevisninger.  

Søkene kommer totalt fra 79 land.  

Artikler i BLFT ble lastet ned 9 293 ganger i 2012.  

Tidsskriftet er registrert på Facebook, Twitter og LinkedIn.  

 

Nordisk barnelitteratur – et nytt kunstforskningsspørsmål?  

Dette var en nordisk konferanse og ble arrangert av barnebokinstituttene i Norge, Finland, 

Danmark og Sverige, i NBIs lokaler 23. – 25. august. Konferansen ble arrangert med støtte fra 

Nordisk Kulturfond. og hadde 52 påmeldte deltakere fra hele Norden. Hovedinnledere var 

professor Mavis Reimer: No Place Like Home: The Facts and Figures of Homelessness in 

Contemporary Texts for Young People, oprofessor Philip Nel og professor Lissa Paul: Keywords 

for Children’s Literature: Mapping the Critical Moment og professor EliseSeip Tønnessen: Nye 
medier, nye modaliteter, ny estetikk. 

 

  



NBIs forskning til utstillinger 

2012 ble året da forskning knyttet til egen formidling rundt et utstillingstema ble gjennomført for 

første gang, med temaet ”Serielitteratur”. Dette resulterte i 23 artikler i varierende format og tre 

intervjuer. Forarbeidet ble utført i 2012, utstillingsåpning og lansering av artiklene fant sted i 2013. 

 

Utstillingstematikken har gjort det lettere å finne samarbeidsformer med andre organisasjoner, og 

konkrete samarbeidsprosjekter er under planlegging eller vurdering med Grafill, Norske barne- og 

ungdomsbokforfattere (NBU), Barnekunstmuseet, Kunsthøyskolen i Oslo og Bibliotekforeningen. 

 

 

Egenproduksjon og presentasjon 

NBI-ansatte har holdt 11 papers/foredrag på kongresser eller seminarer i 2012. 

 

 

Utdanning og undervisning 

NOR1302 – Semesteremne i barne- og ungdomslitteratur, Universitetet i Oslo 

Høst 2012: Hanne Kiil og Kjersti Lersbryggen Mørk underviste, sensurerte kvalifiseringsoppgaver, 

eksaminerte og sensurerte muntlig eksamen. 47 studenter. 

 

Prosjekt med Tokerud og Rommen skoler i Oslo 

NBI henvendte seg i 2011 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 for elevene fra Forfatterutdanningen ved NBI, 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 at NBIs utdanningsleder ledet skrivekurs for lærerne ved skolene. 

Lærerne videreformidlet metodene fra skrivekurset i sin norskundervisning, og skrivekonkurranse for 

elevene ble gjennomført i november 2011. En gruppe på 12 elever fra skolene ble vinnere av 

konkurransen og gjennomførte vinteren og høsten 2012 kurs i NBIs lokaler over fjorten dager til 

sammen, forfatterstudentene var lærere. Avslutningen var en vellykket forestilling i januar 2013 der 

elevene presenterte tekster fra skrivekursene. NBI og skolene er enige om å fortsette samarbeidet. 

   

Forfatterutdanningene ved NBI 
NBIs forfatterutdanninger har hatt 41 studenter og 69 undervisningsdager. 

Utdanning i skrivekunst og litteraturformidling 

Forfatterutdanningen 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 og med at utdanningen ble NOKUT-godkjent, kvalifiserte studentene også for 

stipend og lån i Statens Lånekasse for utdanning.  

 



Utdanningens fagkollegium har i perioden bestått av Dag Larsen, Kristin Ørjasæter, Hanne Kiil og 

Kjersti Lersbryggen Mørk. Lin Prøitz erstattet Kristin Ørjasæter i fagkollegiet. Fagkollegiet har 

arbeidet med gjennomføring og tilrettelegging av studiets pensum og undervisningsplaner. 

Studentgruppa 2011 – 2013 

Utdanningen har i perioden hatt 15 studenter. 2 av disse fikk stipend fra Fritt Ord og dermed gratis 

studieplass. 

 

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

forfattere og en dramaturg.  

 

Studentene gjennomført ved utløpet av 2. semester eksamen i Kunstnerisk skriving 1, Tekst og teori 1 

og Litteraturformidling 1, og alle besto. Sensorer var Atle Næss og Kristin Ørjasæter. 

 

Studentene startet arbeid med sine hovedprosjekter i 3. semester med Jon Ewo, Helene Uri, Lina 

Undrum Mariussen og Dag Larsen som veiledere (konsulenter). 

 

Fordypning i scenekunst for etablerte forfattere 

NBU innledet i2010 et samarbeid Norsk barnebokinstitutt (NBI) og Dramatikkens Hus (DH) om den 

faglige og praktiske gjennomføringen av et treårig utdanningsprosjekt, og søkte midler fra Norsk 

Kulturråd, ved litteraturutvalget, scenekunstutvalget og Kunstløftet.  

 

Fordypningsprosjektets mål var å gi 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.  

 

Det første undervisningsåret 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.   

 

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 9 forfattere. 

 

Prosjektet innledet samarbeid med Scenekunstbruket og Det Andre Teatret. Samtlige forfattere fikk 

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. I 2012 ble det avholdt tre samlinger. I utarbeiding av 

hovedprosjekt ble forfatterne veiledet individuelt av Else Barratt- Due, Erik Schøyen, Marit Moum 

Aune, Jon Tombre, Lene Therese Teigen, Kristian Lykkeslet Strømskag, Gunhild Nymoen og Jesper 

Halle. 

 

Forfatternes hovedprosjekter ble framført på Dramatikkens Hus 11.mai. Evalueringen viste at 

forfattergruppa med fordel kunne bli mindre enn ti. 

 



En ny og tredje forfattergruppe med 6 forfattere startet opp i september. Fagkollegium i denne 

perioden har vært Ragnhild Mærli og Dag Larsen.  

 

Prosjektet avsluttes i mai 2013. Under forutsetning av en framtidig permanent finansiering, ønsker 

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

 

Forfatterutdanning i faglitteratur for barn og ungdom 

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

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

studieplan og forslag til hovedplan for utdanningen, som dannet utgangspunkt for NFFs søknad til 

Norsk Kulturråd. 

Søknaden ble innvilget med tilsagn om støtte til et treårig prøveprosjekt. 

 

En komité med Helene Uri, Jon Ewo, Ivo de Figueiredo og Dag Larsen utarbeidet undervisnings- og 

pensumplan. 

 

I juni 10 studenter tatt opp. Widar Aspeli ble engasjert som skrivelærer, og utgjør fagkollegiet 

sammen med Kristin Ørjasæter og Dag Larsen.  

 

Fra oppstart i september er det avholdt fire samlinger og studentene har innlevert tre obligatoriske 

oppgaver til eksamen. Etter årsskiftet arbeider studentene med hovedprosjekter og det avholdes 

seks samlinger og eksamen.  

 

NBI startet i 2012 arbeidet med en søknad til NOKUT om akkreditering av utdanningen som 30 

studiepoeng høyere utdanning.  

 

 

Resultater av utdanningene 

Av studentene som gjennomførte utdanning i skrivekunst og litteraturformidling siden oppstart i 

2006 til 2011, har 51 % debutert. Antallet med flere titler er økende, og flere har utkommet på andre 

språk. Veien fra ferdig manus til premiereklart scenestykke er lang, men fra forfatterne ved 

Fordypningsprosjektet i scenetekst har det kommet tre urpremierer, og flere er knyttet til 

institusjonsteatre allerede. 

 

 

Formidling 

Arrangementer og seminarer 

 

Utdeling av KUD-prisene skjedde i et arrangement 5. mars. 

Juryen kommenterer bokåret slik:  Fantasysjangeren er fremdeles svært synlig i ungdomslitteraturen, 

med en vridning mot det dystopiske. Vi ser et økende antall romaner som tematiserer 

miljøkatastrofer og pandemier, mens bildebøkenes digitale kollasjer kombineres med en retrospektiv 

fargebruk. Debutantenes stemmer er tydelige og originale, og stadig flere utgivelser krysser sjanger-



grensene. Fagstoff og fiksjon kombineres på nye måter, og lettlestkategorien utvider det tematiske 

repertoaret.  

Litteraturprisen: Harald Rosenløw Eeg for Gyldig fravær, Aschehoug (kr 50 000)  

Bildebokprisen: Ingvild H. Rishøi (forfatter) og Bendik Kaltenborn (illustratør) for Pling i bollen – fine 

og ufine barnerim, Cappelen Damm (kr 35 000 til hver)  

Fagbokprisen: Hilde Hagerup for Virginia Woolf, Gyldendal (kr 35 000)  

Debutantprisen: Liv Eirill Evensen for Meg og en kritthvit T-skjorte uten trykk, Omnipax (kr 35 000)  

Illustrasjonsprisen: Kaia Linnea Dahle Nyhus for illustrasjonene til Håpe, sa gåsa av Gro Dahle, 

Cappelen Damm (kr 35 000)  

Oversetterprisen: Jørn Roeim for oversettelsen fra engelsk av Tim Bowlers Spille død og Nære, 

Gyldendal (kr 35 000)  

Tegneserieprisen: inga H. Sætre for Fallteknikk, Cappelen Damm (kr 35 000)  

Juryens spesialpris: illustratør Hilde Kramer for hennes bidrag til å gjøre bildeboksjangeren til en 

kunstopplevelse for barn. (kr 35 000)  

 

Nordisk samarbeid om å løfte barne- og ungdomslitteraturen, Seminar i Oslo 25. -26.april 

Seminaret hadde til formål å samle sentrale forfattere, forskere og litteraturformidlere fra de 

nordiske land og selvstyreområdene for å drøfte et forslag om en innsats for å synliggjøre nordisk 

barne- og ungdomslitteratur, herunder en pris i regi av Nordisk Råds priser, og andre tiltak som kan 

supplere eller komme i stedet for en pris. Forslaget ble lagt frem for Ministerrådet for kultur i Oslo 

26. april 2012.  

 

Seminaret drøftet ulike tiltak for å synliggjøre og utvikle bedre kjennskap til hele det nordiske 

områdets barne- og ungdomslitteratur. Herunder hva en pris vil kunne bety, men også andre tiltak, 

som for eksempel øremerket oversetterstøtte, konferansestøtte, utstillinger og annet som eventuelt 

kan erstatte en pris. Forsamlingen drøftet forskjellige forslag til tiltak med hensyn til strategisk 

egnethet og potensial i forhold til å få offentlig oppmerksomhet, presse, økt oversettelse og annet i 

hele området. Det var 17 deltakere på seminaret. Seminaret ble arrangert i samarbeid med NBU og 

finansiert av Nordisk Ministerråd. 

 

Fagseminar om Thorbjørn Egner 

20. 9.2012 NB og NBI avholdt et fagseminar om Thorbjørn Egner. Foredragsholdere var: Harald 

Nordberg, John-Kristian Alsaker, Bjørn Egner, Harald Bache-Wiig, Anne Kristin Lande, Tonje Vold, 

Øystein Sjaastad, Nina Christensen og Jon Roar Bjørkvold. 

Det deltok 84 personer på fagseminaret. 

 

Formidling av nordisk barne- og ungdomslitteratur i forbindelse med nordisk råds løft for barne- og 

ungdomslitteraturen 

Dette seminaret ble arrangert 10. desember etter at Nordisk Ministerråd vedtok å utdele en fast 

barnelitteraturpris, og hadde til hensikt å diskutere hvilke muligheter prisen gir, og hva vårt bidrag 

bør være for å synliggjøre den og gjøre den viktig. Seminaret hadde 30 deltakere fra hele Norden. 

Seminaret ble arrangert i samarbeid med NORLA og finansiert av Nordisk Ministerråd. 

 

  



Utdeling av NBI-stipendet 

Kari Skjønsbergs Minnefond utlyser NBI-stipendet som skal stimulere til forskningsformidling, studier 

og forskning i barne- og ungdomslitteratur. Stipendet ble ikke delt ut i 2012, men ble utlyst for 2013. 

 

Kurs og foredrag 

NBI har holdt kurs eller foredrag 16 ganger i 2012, med til sammen ca 990 tilhørere. 

 

Det er i alt gjennomført 16 studiebesøk (2011: 14) med foredrag og omvisning i NBIs lokaler. I alt ca 

400 besøkende. Gruppene kom hovedsakelig fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) (journalist- og 

bibliotekutdanningen, lærerutdanningen).  

 

Annen ekstern aktivitet 

NBI har deltatt i eller arrangert 10 arrangementer i 2012.  

 

 

Skriftlig formidling 

NBIs ansatte har publisert 32 artikler i 2012, 2 av dem publisert som bidrag i bok. 

 

 

Utstillinger 

Dyr, folk og røvere på Egners arbeidsbord  

24.5 – 6.10.2012 Utstilling i Nasjonalbiblioteket, et samarbeid mellom NB, NBI og familien Egner. 

Kurator Anne Kristin Lande. 

Stor utstilling om lesebøkene og barnebøkene. En tidslinjeoppstilling med alle lesebøkene og 

barnebøkene kronologisk i to rader fra 1940 til 1990. Dokumentasjon av arbeidet med lesebøkene og 

tilhørende korrespondanse med forfattere, radiointervjuer og mye annet. 

Det ble i utstillingsperioden holdt foredrag om Thorbjørn Egner fra ulike vinkler og tilhørende 

omvisninger i utstillingen ved Anne Kristin Lande. 

 

Serielitteratur 

På grunnlag av de artiklene og intervjuene som ble laget under denne forskningsvignetten ble det 

utviklet montertekster til utstilling i egne lokaler; plakatutstilling til bibliotekene og nettutstilling blir 

ferdig våren 2013. Utstillingen ble offisielt åpnet 15. januar 2013. 

 

Mediedekning 

NBI har i 2012 hatt en mediedekning på totalt 203 innslag (2011: 172) 

 

100 av innslagene dreier seg om NBIs egne arrangementer, 25 innslag dreier seg om NBIs 

forfatterutdanninger. I 21 av innslagene blir NBI-ansatte selv intervjuet, 57 innslag er intervjuer, 41 er 

oppslag om NBIs deltakelse ved eksterne arrangementer og samarbeidsprosjekter, 85 av innslagene 

er et resultat av direkte initiering fra NBIs side, de resterende er et resultat av interesse for saker 

publisert i NBIs pressemeldinger (9) og nyhetsbrev (8) eller de er et resultat av initiativ fra andre 

aktører og media selv.  

 

  



NBI på nett 

På NBIs nettsted www.barnebokinstituttet.no er det i 2012 arbeidet spesielt med omstrukturering 

og teknisk oppgradering av sidene.  

 

NBIs nettsider har hatt 52 700 besøk med 136 000 sidevisninger fra 33 700 unike brukere.  

 

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

forfatterutdanningen, arrangementer og aktuelle nyheter. I tillegg publiseres stoff fra 

gjesteskribenter og illustratører. 

9 illustratører har vært presentert, og det er lagt ut 16 nye artikler. 

 

Blogg på Forskning.no:  

Kjersti Lersbryggen Mørk, Pistolproblemet i barnelitteraturen 28.6 2012 

                                                                                                                                

Facebook 

NBIs side på Facebook har 821 faste følgere. 

 

http://www.barnebokinstituttet.no/

