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1.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. NBI er 

organisert i et bibliotek, en forsknings- og formidlingsavdeling, en forfatterutdanning, og en 

informasjons- og administrasjonsavdeling. 

 

Ved inngangen til 2010 hadde NBI 8,6 årsverk. I løpet av året er det benyttet ekstrahjelp i 

biblioteket tilsvarende 1,4 årsverk. NBI kjøper regnskapstjenester av NORLA tilsvarende 0,15 

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 

eksisterende stillingene og opprette et forskningsnettverk. I 2010 ble nettverket etablert som et 

nordisk forskningsnettverk, og det ble 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 
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fordypning i scenekunst for etablerte forfattere. Prosjektet er et samarbeid mellom NBI og 

Dramatikkens hus.  

 

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. 

 

Metoder 

Bibliotek, forfatterutdanning, publisering, informasjon, undervisning, forskning 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 

- spre informasjon og kunnskap om barne- og ungdomslitteratur  

De virkemidler som er tatt i bruk er først og fremst følgende: 

- Bibliotekvirksomhet  

-  Litteraturformidling med høyskolestudenter, lærere og bibliotekarer som 

hovedmålgruppe 

-  Toårig forfatterutdanning, ettårig fordypning i scenekunst  

-  Åpne arrangementer 

-  Forskningsnettverk, konferanser og seminarer 

-  Forskningspublisering og forskningsformidling  

-    Informasjon om fag- og forskningsfeltet på nettstedet www.barnebokinstituttet.no 

http://www.barnebokinstituttet.no/
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-  Administrasjon av jury og utdeling av Kulturdepartementets priser for barne- og 

ungdomslitteratur 

- Deltakelse og formidling i nasjonale og internasjonale bokfora 

-  Utdeling av NBI-stipendet til forskning  
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2. ORGANISASJONEN I 2010 

 

Styret for NBI 

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

Fram til årsmøtet 29. april 2010 bestod styret av følgende medlemmer: Eli Fiskvik (leder), 

Eirik Djønne (nestleder), Harald Skjønsberg, Bente Christensen, John-Willy Rudolph, Stein 

Erik Lunde, Ingeborg Mjør, og ansattes representant Birgitte Eek.   

 

Nytt styre etter valg på årsmøtet: 

Eli Fiskvik, (leder), ikke på valg 

Petter Aaslestad, (nestleder) ny, valgt for to år 

Eirik Djønne, ikke på valg  

Bente Christensen, ikke på valg   

Mahmona Khan, ny, valgt for to år  

Stein Erik Lunde, gjenvalgt for to år 

Veronica Salinas, studentrepresentant, valgt for ett år  

Birgitte Eek, ansattes representant, ikke på valg  

 

Styret har arbeidet med NBIs strategi, økonomi, budsjettplassering og lokalisering. Styret har 

avholdt fem ordinære møter og behandlet 40 saker. Styret var representert ved Rådets 

vårmøte. 

 

Rådet for NBI   

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, i 2010 ble det også 

tillagt funksjon som drøftingsorgan i forhold til kvaliteten på NBIs virksomhet. 

 

Rådsmedlemmer for perioden 2008-10, varamedlemmer i parentes: 

Grafill /Tegneforbundet: Bo Gaustad  

Høgskolen i Oslo - Bibliotek- og informasjonsvitenskapsstudiene: Ingeborg Westerheim (Åse 

Kristine Tveit). Fra høsten 2009: Åse Kristine Tveit  
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Norsk senter for barneforskning: Vebjørg Tingstad (Anne Trine Kjørholt)  

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

Den Norske Bokhandlerforening: Randi Øgrey 

Den Norske Forleggerforening: Irja Thorenfeldt, leder  (Torill Hofmo) 

Universitetene og høgskolene v/Nasjonalt fagråd for nordisk: Harald Bache-Wiig, nestleder 

(Agnes-Margrethe Bjorvand) 

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

NBIs styreleder er medlem av rådet.  

ABM-utvikling har i 2010 hatt observatørstatus, men opphørte som institusjon ved årsskiftet 

2010/2011 

 

Ved årsmøtet 29. april ble forleggerforeningens medlemmer byttet ut etter eget ønske 

Rådsmedlemmer for perioden 2010-11, varamedlemmer i parentes: 

Grafill /Tegneforbundet: Bo Gaustad (Kjersti Lofthaug)  

Høgskolen i Oslo - Bibliotek- og informasjonsvitenskapsstudiene: Åse Kristine Tveit 

(Synnøve Ulvik) 

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

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

Den Norske Bokhandlerforening: Randi Øgrey 

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

Universitetene og høgskolene v/Nasjonalt fagråd for nordisk: Harald Bache-Wiig, nestleder 

(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 29. april. Avgående rådsleder Irja Thorenfeldt ble takket for 

mangeårig innsats. Årsmelding og revidert regnskap ble lagt fram på møtet, og nytt styre og 

ny valgkomité ble valgt.  
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Rådets høstmøte ble arrangert 4. november. Rådsleder Lise Männikkö innledet om rådets 

oppgave som kvalitetsvurderende organ. Litteraturpedagog Hanne Kiil orienterte om NBIs 

litteraturformidling. Rådet drøftet formidlingens innhold og innretning.  

  

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 og 2009.  

 

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 

 

Det ble avholdt årsmøte i KSM 26. april. Ut fra budsjettdrøftinger ble det vedtatt å lyse ut 

NBI-stipendet for tildeling i 2011, og det ble foretatt innledende drøftinger mht stipendets 

innretning. 

 

NBIs personale 

Sofie Arneberg, spesialbibliotekar  

Birgitte Eek, informasjonsrådgiver 

Alla Kharina, ekstrahjelp som bibliotekassistent (50 % fra 18. januar) 

Hanne Kiil, litteraturpedagog  

Anne Kristin Lande, bibliotekleder  

Dag Larsen, utdanningsleder  

Lina Undrum Mariussen, administrasjons- og informasjonskonsulent  

Trine Martinsen, ekstrahjelp som bibliotekar (80 % fra 18. januar – 15. juni, 100 % fra 16. juni) 

Kjersti Lersbryggen Mørk, litteraturpedagog  

Karin Beate Vold, spesialrådgiver (60 %)  

Kristin Ørjasæter, direktør  

 

 

 



 8 

Regnskap og revisjon 

Regnskapsfører er Torill Johansen (15 %), NORLA 

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) 

 

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: 

 

Brageprisen Åpen klasse, bildebøker for barn og/eller voksne: Kristin Ørjasæter, jurymedlem 

Foreningen God Kritikk: Karin Beate Vold, styremedlem, Kristin Ørjasæter, styremedlem 

Foreningen !les: Kristin Ørjasæter, styremedlem  

Norsk Forfattersentrum: Anne Kristin Lande, styremedlem 

Norsk litteraturfestival: Birgitte Eek, rådsmedlem 

Kritikerprisene, Årets kritiker 2010: Birgitte Eek, jurymedlem 

Kulturdepartementet, Forum for kulturinformasjon: Birgitte Eek, medlem 

Bok til alle: Kjersti Lersbryggen Mørk, medlem 

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

Den illustrerede bog, Statens Kunstråd København. Kristin Ørjasæter, jurymedlem 

Kari Skjønsberg-stiftelsens styre: Dag Larsen, varamedlem 
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Tilknytning til andre institusjoner: 

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

2013. 

 

NBI har deltatt på 17 (2009: 3) kurs, festivaler og konferanser uten egne foredrag: 

NOLES (1. – 2. februar), Hanne Kiil og Kjersti Lersbryggen Mørk  

Open Access. Copenhagen Business School (4. – 5. mars), Birgitte Eek 

Det 72. norske bibliotekmøte og BIBSYS-brukermøte, Hamar. (16.-19. mars) Anne Kristin 

Lande og Sofie Arneberg 

Bologna Children’s Book Fair, 23. – 25. mars, Dag Larsen 

BIBSYS-kurs i akkvisisjon (14. – 15. april): Anne Kristin Lande, Sofie Arneberg 

BIBSYS-kurs i behandling av monografier (16. april): Anne Kristin Lande, Sofie Arneberg 

BIBSYS-kurs i periodika (26. – 28. mai): Anne Kristin Lande, Sofie Arneberg 

Reiseregningskurs (4. – 5. mai): Lina Undrum Mariussen 

Personaljus (24. mars): Kristin Ørjasæter 

Arbeidsmiljøloven (9. februar): Kristin Ørjasæter 

Den nye pensjonsordningen (16. juni): Kristin Ørjasæter 

Samspill og ledelse. Master of Management, Handelshøyskolen BI, skoleåret 2010-2011 : 

Kristin Ørjasæter  

Lansering av nasjonal utlånsportal for e-bøker, (21. oktober) Drammensbiblioteket: Sofie 

Arneberg 

Outlook-kurs (6. september): Lina Undrum Mariussen 

Bokmessa i Gøteborg (23 – 26. september): Lina Undrum Mariussen    

Elektroniske fortellinger, Forleggerforeningen (26. oktober): Kristin Ørjasæter 

Fra trykt til utrygt. E-bokkonferanse, NB, Norsk kulturråd og Buskerud fylkesbibliotek (25 

– 26. November) Sofie Arneberg 
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3. NBIs VIRKSOMHET I 2010 

 

Organisasjonen har i 2010 lagt ned et stort etterarbeid i forbindelse med  

 bibliotekets overgang fra Mikromarc til BIBSYS i 2009 

 opprettelsen av et nordisk forskningsnettverk og BLFT, som er et fagfellereferert 

elektronisk forskningstidsskrift i Open Access  

 opprettelsen av fordypningsundervisning i scenekunst for etablerte forfattere 

 videreutvikling av nettsidene  

 oppfølging av søknaden til NOKUT om akkreditering av forfatterutdanningen, som 

ble godkjent i løpet av 2010 

 inngåelse av partnerskapsavtale med Akershus Fylkeskommune, hvilket gir 

forfatterutdanningens studenter praksis i litteraturformidling 

 statistisk gjennomgang av innkjøpsordningen for barne- og ungdomslitteratur på 

oppdrag for Norsk kulturråd.  

 

Den øvrige faglige virksomheten er blitt videreført fra tidligere år.  

 NBIs litteraturformidling til lærere og bibliotekarer tilbys som kursvirksomhet bl.a. i 

samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Akershus fylkeskommune, som 

studiebesøk for studenter, lærere, bibliotekarer, forleggere og andre som arbeider på 

fagfeltet, og som etterutdanningskurs i samarbeid med ulike høyskoler.  

 På nettsidene er det spesielt satt fokus på barnelitteratur fra andre land, samt 

synliggjøring av forskningen på feltet. I tillegg har nettutstillingen Månedens 

illustratør og spalten Ordet er fritt åpnet nettstedet for illustratører og inviterte 

gjesteskribenter.  

 Arbeidet med Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur har fortsatt 

på samme måte som tidligere.  

 Forfatterutdanningens tredje kull har gjennomført sitt andre og tredje semester. 

 Ekstern fagutvikling er videreført gjennom en rekke åpne arrangementer 

 Forberedelse av informasjon om norsk barne- og ungdomslitteratur er levert Norsk 

kulturråd og Kulturdepartementet ved behov.  
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Organisasjonen har i løpet av 2010 avsluttet 

 Utgivelsen av Årboka Litteratur for barn og unge pga svakt salg over flere år. 

 Litteraturformidlingsprosjektet Teksten i bruk fordi prosjektperioden er overstått. 

 

Biblioteket har holdt stengt i perioden medio januar til 1. mai i forbindelse med konvertering 

av bokbasen fra Mikromarc til BIBSYS.  
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3.1 Forskningsfremmende virksomhet 

 

NBI bedriver forskningsfremmende virksomhet gjennom flere kanaler 

 BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift, Nordic Journal of ChildLit Aesthetics 

 Nordisk forskningsnettverk 

 Utlysning av NBI-stipendet 

 Konferansedeltakelse med egne foredrag 

 Forskningspublikasjoner 

 

Utgivelsen av Årboka Litteratur for barn og unge (LBU) som har vært en årlig foreteelse 

siden 1998, ble avsluttet i februar 2010. 

 

BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift. Nordic Journal of ChildLit 

Aesthetics 

BLFT Barnelitterært forskningstidsskrift (engelsk tittel: Nordic Journal of ChildLit 

Aesthetics) ble lansert 11. oktober 2010. Det er et elektronisk fagfellereferert tidsskrift som 

publiseres i open access.  

 

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 Vol I, 2010 ble det publisert tre 

vitenskapelige artikler og fire vitenskapelige anmeldelser.   

 

Redaksjon: 

Ansvarlig utgiver: Norsk barnebokinstitutt 

Redaktør: Kristin Ørjasæter  

Redaksjonssekretær: Birgitte Eek 
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Redaksjonsråd: Nina Goga, Høgskolen i Bergen, Ingeborg Mjør, Høgskolen i Bergen, Elina 

Druker, Stockholms Universitet, Nina Christensen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 

Aarhus Universitet. 

 

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.  

 

 

Nordiske forskningsnettverk og prosjekter 

NBI deltar i to forskningsnettverk og ett prosjektsamarbeid 

 

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, startet våren 

2010, og holdt sitt første estetikksymposium 21. – 22. oktober. Forskningsnettverket gir ut 

tidsskriftet BLFT. 

 

Globalizing the North  

NBI inngår i et nordisk forskningsprosjekt med Aarhus Universitet, Universitetet i Oslo, 

Karlstad Universitet, NTNU, Stockholms Universitet og Kunstakademiet i Helsingfors over 

emnet Globaliseringen, Norden og kunstens former. Dette prosjektet har i 2010 drevet en 

internasjonal sommerskole på MA-nivå fra Aarhus Universitet og arbeidet med 

bokpublisering.  

 

Nordisk forskningskonferanse 

I samarbeid med Svenska Barnboksinstitutet, Center for Børnelitteratur ved Danmarks 

Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet, og Finlands barnboksinstitut, arrangerte 



 14 

NBI en nordisk forskningskonferanse i Stockholm våren 2010. Resultatet publiseres i Aktuell 

nordisk barnlitteraturforskning som utkommer i 2011. 

 

Utlysning av NBI-stipendet 

Kari Skjønsbergs Minnefond utlyser NBI-stipendet som skal stimulere til 

forskningsformidling, studier og forskning i barne- og ungdomslitteratur. Stipendet, som deles 

ut hvert annet år, ble i 2010 lyst ut for tildeling i 2011. Det kom inn 10 søknader.  

 

Konferansedeltakelse 

NBI har i perioden deltatt på 5 (2009: 7) konferanser og seminarer med egne foredrag:  

 

Samspel. Nasjonal konferanse i Stavanger (28. januar) 

NBI holdt ett foredrag: Hanne Kiil: “Perler for svin?”  

 

Nordisk forskningskonferanse, Stockholm (19. – 20. april) 

Hanne Kiil:  

”Stakkars pappa” – hva kan far-barn-relasjonen si oss om barnerollen? 

Kjersti Lersbryggen Mørk: 

Terror i tvillingtårnene – dystopi og ironi? 9/11 i Darlah og En terrorist i senga 

Karin Beate Vold:  

20. april: Paneldeltaker:”Att skrive litteraturhistoria”: Karin Beate Vold – en av tre 

författare til Norsk barnelitteraturhistorie (1997) 

21. april: ”Att skriva ett insittuts historia” 

 

Etter Eyjafjallajøkull, Universitetet i Stavanger (10. juni) 

Kristin Ørjasæter: Nasjonal metaforikk i globaliseringens tidsalder 

 

Fagdag om barnekultur, Kulturdepartementet (27. august) 

Kristin Ørjasæter: Paneldeltaker 

 

Estetikksymposium, Norsk barnebokistitutt (21. – 22. oktober) 

Kristin Ørjasæter: Mot en performativ barnelitterær estetikk 
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Årboka Litteratur for barn og unge (LBU) 1998 - 2010 

LBU har i perioden 1998-2010 vært en vesentlig kanal for NBIs informasjons- og 

formidlingsvirksomhet. Litteraturformidling og ny forskning på barnebokfeltet har vært 

sentrale områder. Ved siden av analyse- og artikkelstoff, utarbeidet NBI faglig 

basisinformasjon til LBU som:  

 

 Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur  

 Statistikk over barne- og ungdomslitteratur i Norge 

 Priser og premieringer av norsk barne- og ungdomslitteratur 

 Oversikt over viktige arrangementer, samt nyttige adresser 

Redaktører har vært Karin Beate Vold og Per Olav Kaldestad. 

 

I februar 2010 ble publikasjonen utgitt for siste gang. Det Norske Samløaget trakk seg fra 

samarbeidet. Selv om andre forlag viste interesse for å overta konseptet, vurderte NBI det som 

uaktuelt å fortsette, salgstallene tatt i betraktning. Den faglige basisinformasjonen publiseres 

nå på NBIs nettsider, forskningsartikler blir fagfellevurdert og publisert i BLFT, 

formidlingsartikler ivaretas til en viss grad av nettstedet www.barnebokkritikk.no som utgis 

av Foreningen God Kritikk.  

 

 

  

http://www.barnebokkritikk.no/
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3.2 Formidling 

 

NBIs formidling inkluderer  

 internasjonal virksomhet 

 litteraturformidlingskurs 

 foredrag og undervisning  

 bokutstillinger 

 åpne og lukkede arrangementer 

 

Internasjonal virksomhet 

NBI har i 2010 har et fokus på 

 Norden 

 Polen 

 Spania 

 

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. Det har i 2010 vært avholdt 

en felles-nordisk forskningskonferanse (Stockholm, 18. – 20. april). 

 

I 2008 ble det innledet et samarbeid med Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych i 

Gdansk. Samarbeidet fortsatte våren 2009 idet Hanne Kiil og Kristin Ørjasæter besøkte FISO 

og Universitetet i Gdansk med hvert sitt foredrag, og en delegasjon bestående av åtte polske 

studenter og lærere besøkte NBI en uke i september. I 2010 har dette samarbeidet blitt 

videreført idet NBI har hatt ansvar for en polsk utvekslingsstudent på mastergradsnivå som 

gjestet instituttet i juni og også noe ut over høsten 2010. 

 

I 2010 har NBI i tillegg hatt et fokus på Spania. I mars var en delegasjon fra Fundación 

German Sánchez Ruipérez på besøk hos NBI. I juni gjestet Kristin Ørjasæter bokmessen i 

Madrid og holdt forelesning på spansk: ”¿Cómo aportar valor artístico a la literatura 

infantil?”. I oktober gjestet Kjersti Lersbryggen Mørk Den norske skolen i Alicante og 

underviste i bruk av nyere barne- og ungdomslitteratur. 
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Litteraturformidlingskurs 

NBIs litteraturformidlingsprosjekter har som mål å styrke den barnelitterære kompetansen til 

bibliotekarer og lærere på alle nivåer. NBI har utviklet tre ulike studieopplegg: 

 

 Teksten i bruk, til lærere (finansiert av Norsk kulturråd): Fire heldagskurs. Gratis 

 Kurs: heldagskurs 6 timers undervisning, kr. 10.000 pr gruppe. Halvdagskurs 3 timers 

undervisning, kr. 5.000 pr gruppe. 

 Studiebesøk: En times foredrag, samt omvisning i biblioteket. Gratis 

 

Teksten i bruk, finansiert av Norsk kulturråd 

Med bakgrunn i flere års prosjekterfaring fra grunnskolen, Inn i teksten (1999-2002), Ungdom 

inn i teksten (2002-2004) og Teksten i bruk I, II, III og IV (2004-2008) fikk NBI høsten 2007 

innvilget prosjektmidler av Norsk kulturråd til Teksten i bruk V (2008-2009) som er rettet mot 

elever og lærere på grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn. Imidlertid avsluttet 

prosjektets leder Marianne Lillevangstu sitt arbeid for NBI etter første halvår 2008. Teksten i 

bruk V ble derfor overført til NBIs faste personale, litteraturpedagogene Kjersti Lersbryggen 

Mørk og Hanne Kiil, og etter søknad til Kulturrådet ble prosjektets utstrekning forlenget med 

ett driftsår.    

 

Teksten i bruk V ble opprettet 1. august 2008, og inkluderer fire samlinger i Oslo (for 29 

lærere) og Bergen (for 36 lærere) over en toårsperiode. Et digitalt brukerforum er utviklet for 

å gi rom for kommunikasjon om videre utprøving av metoden mellom samlingene. Dette 

prosjektet inkluderer også kurs- og konferansesamarbeid med Nasjonalt senter for 

leseopplæring ved Universitetet i Stavanger.  

 

11. mars, Oslo: ”Å sykle på språket” – og leke med klassikere 

 18. mars, Bergen: ”Å sykle på språket” – og leke med klassikere 

Heldagssamlingene er blitt holdt av Hanne Kiil og Kjersti Lersbryggen Mørk i fellesskap. 

 

Teksten i bruk V (2008-2010) ble avsluttet medio juli 2010. Skriftlig prosjektrapport er 

innlevert til Norsk kulturråd.  
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Kurs i barne- og ungdomslitteratur 

NBI har i perioden holdt 6 (2009: 7) hel- og halvdagskurs for lærere og skolebibliotekarer på 

mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående skole på følgende steder: 

 

I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo  

2. mars: Alle store rever kan si R”. Barneboka på småskoletrinnet – lek, glede og 

nytte.  

28. oktober: Ungdomslitteratur – å skape leseglede og gode lesere i videregående 

skole.  

I samarbeid med Akershus fylkeskommune 

26. oktober: Ungdomslitteratur – leseglede og litterær kompetanse.  

Halvdagskursene er blitt holdt av Hanne Kiil og Kjersti Lersbryggen Mørk i felleskap. 

 

Høgskolen i Telemark (28. september) 

Hanne Kiil: ”Gruer du deg til å bli voksen?” – bildebøker til bruk i grunnskolen. 

 

Den norske skolen i Albir/Alicante (6. oktober) 

Kjersti Lersbryggen Mørk: ”Kors på halsen, ti kniver i hjertet, mor og far i dusjen”  

Å skape leseglede og gode lesere med nyere barne- og ungdomslitteratur. Halvdagskurs for 

lærere ved norske skoler i utlandet. 

 

Lesesenteret, Universitetet i Stavanger (22.oktober) 

Hanne Kiil: ”Tror du det går an å stanse tiden?” – leseglede og litterær kompetanse på 

barnetrinnet. Halvdagskurs, etterutdanning for lærere. 

 

Studiebesøk  

Det er i alt gjennomført 12 studiebesøk (2006: 24, 2007: 17, 2008: 38, 2009: 21) med foredrag 

og omvisning i NBIs bibliotek. Gruppene kom hovedsakelig fra førskole- og 

allmennlærerstudiet ved Høgskolen i Oslo. Dessuten har enkelte fag- og folkehøgskoler 

besøkt NBI.   

 

Foredragstemaer har i 2010 hovedsakelig vært:  

 Nyere bildebøker for ungdom 
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 Nyere småbarnslitteratur 

 Formidling av nyere barne- og ungdomslitteratur 

Samtlige foredrag har vært ved enten Hanne Kiil eller Kjersti Lersbryggen Mørk. 

Den etterfølgende omvisningen i biblioteket har vært ved enten Anne Kristin Lande eller 

Sofie Arneberg. 

 

Foredrag og øvrig undervisning: 

Gjesteforelesninger: NBI har i perioden gjesteforelest på følgende 3 (2009: 4) steder: 

 Likestillingsstudiet, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder (8. april). Hanne 

Kiil: ”Snille piker kommer ingen vei” – kjønn i nyere barne- og ungdomslitteratur. 

 Feria de Madrid (9. juni). Kristin Ørjasæter: ”¿Cómo aportar valor artístico a la 

literatura infantil?” 

 Helgeseminar for studenter i barnelitteratur, Universitetet i Oslo (8 – 9. oktober). 

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

 

Skrivekurs: NBIs forfatterutdanning har arrangert skrivekurs i Oppegård kommune  

 Oppegård kompetansesenter (25 – 27.februar). Dag Larsen og Mahmona Khan ledet 

skrivekurs for flyktninger 

 Kolben (21 – 23. september). Dag Larsen ledet skrivekurs for norsklærere i Oppegård 

kommune 

 

Sensurering i andre organisasjoner 

Kristin Ørjasæter har sensurert 1 masteroppgave i litteraturformidling ved Institutt for 

lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.  

 

Bokutstillinger 

I NBIs lokaler er det vist følgende utstillinger i 2010:   

 

I lukkede montere: 

Fra 2009 til 4. september 2010: 

Klassiske klassikere 

  Johanna Spyri: Heidi 

  L.M. Montgomery: Anne fra Bjørkely 
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  Jules Verne: Jorden rundt på 80 dager 

  J.F. Cooper: Den siste mohikaner 

 

Fra 4. september til 14. desember 2010: 

Kom skal vi synge! Margrethe Munthe 1860-1931 

  Kom, skal vi synge 

  Sanger om dyr 

  Så leker vi litt 

  Hurra for deg, Margrethe Munthe 

 

Fra 15. desember 2010 – ut året: 

Skatter fra samlingen 

 

I åpne hyller:  

Fra 1. januar til 31. desember: 

Årets bøker 2009 og 2010 

 

Fra 2009 til 30. april: 

Dyr i barnelitteraturen 

 

Fra 30. april til 4. september:   

Outstanding books for young people with disabilities 2009.  

I samarbeid med IBBY dokumentasjonstjeneste 

 

Fra 4. september – ut året: 

Kom skal vi synge! Margrethe Munthe 1860-1931 

  Sangbøker, sekundærlitteratur, bøker utgitt i 1905 

 

 

Ved tidsskrifthyllene: 

Skiftende utstillinger av pensumlitteraturen til Forfatterutdanningens samlinger 
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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. I 

2009 ble 14 plansjer utlånt til Kongsberg bibliotek der de ble utstilt i september måned. Det 

finnes også en engelskspråklig ”kortversjon” på 12 montasjer for bruk i utlandet. Ytterligere 

en kortversjon av utstillingen er oversatt til spansk med 10 separate tekstplakater. 

 

 

Åpne arrangementer 

NBI har i 2010 avholdt 8 (2009: 11) arrangementer av faglig karakter for et allment publikum. 

Alle har vært godt besøkt. 

 

Doktorenes dag, med etterfølgende mottakelse (22. januar)  

Foredrag av Ingeborg Mjør: «Lesing som dialog», Mia Franck: "Frigjord oskuld. 

Heterosexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman" og Svein Slettan: "Kjønn og 

sjanger i ungdomslitteraturen". 

 

Lansering av Årboka. Litteratur for barn og unge 2010 (17. februar) 

Innledninger ved Morten Harper om bilderomanen, Kristin Ørjasæter om globalisering og 

barne- og ungdomslitteratur, samt redaktørene Karin Beate Vold og Per Olav Kaldestad om 

artiklene i boka. 

 

Utdeling av Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur utgitt i 2009 (12. 

mars). 

 

Outstanding Books for Young People (30. april) 

Utstilling og heldagsseminar i samarbeid med IBBY. 

Foredrag ved Anette Diesen, Erna Osland, Anne Marit Godal, Anna Fiske, Heidi Cortner 

Boiesen og Anne Schäffer. 

 

Norsk litteraturfestival (27. mai)  

Okkupasjon og barnelitteratur. Et møte med Tamer Institute, Palestina.  
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Tamers direktør Renad Qubbaj, og hennes medarbeider Ruba Totah ble intervjuet av Dag 

Larsen. Musikalsk innslag ved Elfi Sverdrup. 

 

Margrethe Munthe (4. september) 

Åpning av utstillingen ”Kom skal vi synge! Margrethe Munthe 1860 – 1931”, ved Anne 

Kristin Lande. 

Forelesning ved Willy Aagre: ”Forfatter, pedagog eller folkeoppdrager? Margrethe Munthe i 

ny belysning”. 

[Familieforestilling ved Pål Rullestad: ”Kom skal vi synge!”, i regi av Nasjonalbiblioteket] 

 

Margrethe Munthe (7. oktober) 

Foredrag ved Jon Roar Bjørkvold: ”Kom skal vi synge! – Margrethe Munthe en musisk 

nasjonsbygger”. 

 

Elektroniske fortellerformer. Et seminar om visuell litteratur, i samarbeid med NBU og 

Grafill, med etterfølgende julegløgg (3. desember) 

Foredrag av Harald Fougner: ”Publisering av bildebøker på nye plattformer”, Tinka Town: 

”Same shit, new wrapping – om fortellerformer i elektroniske spill”, paneldebatt om de 

praktiske konsekvenser digitale medier vil få for måten forfattere og illustratører arbeider på, 

med Ragnar Aalbu, Elin Grimstad, Endre Lund Eriksen og foredragsholderne, ledet av Bjørn 

Ingvaldsen, 

 

 

Lukkede arrangementer: 

NBI har i 2010 avholdt 2 (2009: 7) lukkede arrangementer av faglig karakter:  

 

Åpning av fordypningsstudiet i scenekunst (27. august) 

Innledere: NBIs direktør Kristin Ørjasæter, daglig leder ved Dramatikkens hus Marit 

Solbu, leder for Norske barne- og ungdomsbokforfattere Sverre Henmo, fagansvarlig for 

dramatikerutdanningen Ragnhild Mærli og utdanningsleder ved NBI forfatterutdanning 

Dag Larsen. 

Paneldeltakere: Ørjan Hattrem, regissør og teaterfaglig ansvarlig ved skuespillerutdanningen i 

Høgskolen i Nord-Trøndelag, Eva Mørkeset, daglig leder ved Jugendteatret, Ketil Kolstad, 
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daglig leder av Foreningen !les, Mira Zuckerman, leder av Teater Manu, Else Baratt-Due, 

dramaturg i NRK Drama samt Hanne Wennemo, prosjektleder i NRK Radio Super.  

 

Estetikksymposium (21 – 22. oktober) 

Barnelitteraturens kunstneriske verdi. Nordisk forskningsnettverk  

Inger Østenstad: ”Samtidens barn, kunst og barnelitteratur”  

Bodil Marie Stavning Thomsen: ”Performativ virkelighed og nye medier” 

Vibeke Tandberg: ”Ord som bilde”  

Kristin Ørjasæter: ”Mot en performativ barnelitterær estetikk?”  

Nina Goga: ”Kritikken og det sublime”  

Annika Gunnarsson: ”Det är väl ingen konst!? Om synen på bilderbokens estetiska 

funktion” 

Elina Druker: ”Digitala tekniker i bilderböcker”  

Øyvind Torseter presenterer bildebøker 
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3.3 Forfatterutdanningen ved NBI 2006 – 2009, 2009 – 

 

NBI har utviklet to undervisningstilbud i skrivekunst: 

 Grunnutdanning: Forfatterutdanningen  

o NOKUT-akkreditert høsten 2010, 60 studiepoeng BA 

 Etterutdanning: Fordypning i scenekunst 

 

 

Grunnutdanning: Forfatterutdanningen ved NBI 

 

Forfatterutdanningens prosjektperiode 

Forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt var et treårig prøveprosjekt som i hovedsak 

ble finansiert av Norsk kulturråd og gjennom studentavgifter. Prosjektet fikk dessuten 

tilskudd fra Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Fritt Ord. Prøveprosjektet ble satt i 

gang i 2006, og Dag Larsen ble ansatt som prosjektleder. Hovedformålet har vært å utdanne 

studenter som kan bli nye forfattere av barne- og ungdomslitteratur, samt formidlere med 

realkompetanse i kunstnerisk skriving. Fra og med statsbudsjettet for 2009 ble bevilgningen 

til NBI økt med den forutsetningen at forfatterutdanningen skal integreres i NBIs ordinære 

virksomhet. Ved årsskiftet 2008/2009 ble lederstillingen for forfatterutdanningen omgjort til 

en fast stilling. Den opprinnelige prosjektleder ble fast ansatt som utdanningsleder i hel 

stilling. 

 

Forfatterutdanningen NOKUT-godkjent 

Forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt er en toårig utdanning i å skrive og formidle 

barne- og ungdomslitteratur. Utdanningen kan gjennomføres som et deltidsstudium, den er 

samlingsbasert og forutsetter egenaktivitet mellom samlingene.  

 

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

undervisningsplaner, samtidig som det er søkt om NOKUT-akkreditering. Et eget 

lærerkollegium ble etablert blant NBIs ansatte, bestående av utdannings-leder Dag Larsen, 

direktør Kristin Ørjasæter, litteraturpedagog Hanne Kiil og litteraturpedagog Kjersti 

Lersbryggen Mørk.  
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NOKU-akkreditering forelå høsten 2010. Forfatterutdanningen ved NBI. Utdanning i 

skrivekunst og litteraturformidling er akkreditert til 60 studiepoeng på lavere grads nivå i 

norsk høyere utdanning (bachelor-nivå). Studiet er delt i tre hovedretninger: Kunstnerisk 

skriving, teori- og tekststudier, og litteratur-formidling. Alle tre moduler er delt i to, hvorav 

Kunstnerisk skriving 1, Tekst og teoristudier 1, og Litteraturformidling 1 eksamineres etter ett 

års studium, og Kunstnerisk skriving 2, Tekst og teoristudier 2, og Litteraturformidling 2 

eksamineres etter det andre året (se studieplan og erksamensreglement). 

 

Studentgruppa 2009 - 2012 

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 har stipend fra Fritt Ord. Det nye kullet er det første i det 

permanente studiet. I og med at utdanningen ble NOKUT-godkjent, kvalifiserer studentene 

også for stipend og lån i Statens Lånekasse for utdanning.  

 

Studentene har i løpet av 2010 møttes til 11 samlinger. Hovedfokus for samlingene i 2010 har 

vært sjangrene poesi, korttekster, novelle, roman og bildebok, samt temaene oppbygging og 

spenning, helt og hovedperson, identitet, reise og møte, konflikt og makt, og kjærlighet og 

vennskap. Fra januar til mai hadde studentene obligatoriske oppgaver i 

småbarnstekst/kortprosa, poesi, novelle/prosatekst, dialog med vekt på spenning og 

bildeboktekst. Fra august begynte studentene å arbeide med sine egne hovedprosjekter, med 

veiledning i grupper. Studentene har hatt praksis i Oppegård og Oppland. Lærere har vært 

NBIs faste personale, forfatterkonsulenter i engasjementsstillinger, samt gjestende forfattere 

og en dramaturg. Veiledere er Per Olav Kaldestad, Helene Uri, Jon Ewo, Lina Undrum 

Mariussen og Dag Larsen.  Sensorer for studentgruppa 2009 – 2011 er Atle Næss og Kristin 

Ørjasæter. Studentgruppa avslutter sin utdanning i juni 2011. 
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Fordypning i scenekunst for etablerte forfattere 

I 2010 startet Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere et prøveprosjekt i fordypning i 

scenekunst for etablerte forfattere, med sikte på å få et større tilfang av nyere dramatikk for 

barn og ungdom, og flere oppsetninger i norske institusjonsteatre og frigrupper. NBU har som 

intensjon at prosjektet skal være treårig.  

 

NBU innledet et samarbeid Norsk barnebokinstitutt (NBI) og Dramatikkens Hus til å forestå 

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 til de samarbeidende partenes egne bidrag.  

 

Fordypningsprosjektets mål er 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. Utdanningstilbudet er både teoretisk og praktisk, og integrerer i størst mulig grad 

de to målene. Det skal styrke forfatternes tematiske, sceniske og språklige bevissthet i 

scenehenvendelsen til et ungt publikum, og gi innsikt i egenarten til dramatikk for barn og 

ungdom. Den langsiktige målsetningen for dette prøveprosjektet er å utvikle et jevnlig 

tilbakevendende utdanningstilbud som vil øke andelen av og høyne den kunstneriske 

kvaliteten på dramatikk for barn og ungdom ved norske institusjonsteatre og frigrupper, og å 

forankre dramatikk for barn og unge i samtidskunsten. 

 

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. 

  

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

avsluttes i mai 2011. Det er utarbeidet en egen studie- og undervisningsplan. 

 

Underveis i prosjektet har det kommet til flere nye momenter som er med på å fornye og 

videreutvikle prosjektet. 

 Alle forfatterne som deltar i prosjektet (10 forfattere) får hospitere ved 

institusjonsteatre 

 Det er etablert et samarbeid med Teater Manu 

 Forfatterne samarbeider med instruktører og skuespillere 
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 Det er startet et samarbeid med NBX – Nordic Black Express 

 Det er startet et samarbeid med Høyskolen i Oslo, estetiske fag – regi 

 Ved en videreføring av prosjektet vil det bli lagt vekt på samarbeid også med 

frigruppefeltet og med figurteater- og tegnefilmmiljøer 

 

Det er NBIs målsetning at prøveprosjektet skal foregå over til sammen tre år, slik at det høstes 

nok erfaring til at vi kan etablere et fast undervisninsgtilbud. NBU har søkt Norsk Kulturråd 

v/ de samme bevilgende instansene om en videreføring av prosjektet for 2011 – 2012, med en 

ny forfattergruppe. 
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3.4 NBI-biblioteket 

 

 Formål 

 Bokbestand 

 Biblioteksystem 

 Utlån 

 Spesialoppgaver 

o Statistikker og bibliografier 

 

Formål 

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 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 

Bibliotekets 77.000 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 (2009: 41) norske og internasjonale tidsskrifter innen barnelitteratur, 

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

av tidsskriftene. 
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Bestand og tilvekst 2010 2009 

   

Primærlitteratur 69889 68412 

Sekundærlitteratur 7275 7127 

Bestand 31.12 77164 75539 

   

Tilvekst, brutto  1733 2651 

Kassert / tapt 108 113 

Tilvekst, netto 1625 2538 

   

   

Kjøp   

Kjøp 119 76 

Totalt 119 76 

   

Gaver   

Bibliotek 74 55 

Forlag 1491 2374 

Privatpersoner 49 147 

Totalt 1614 2575 

 

 

Gaver fra privatpersoner 2010 

Bente Sofie Wasa Amin, Elise B. Bjørnseth, Solveig Bøhle, Eli Frisvold, Hanne Kiil, Anne 

Kristin Lande, Regine Folkman Rossnes, Erik Rynell, Johanne Askeland Røthing, Ellen 

Smith-Kielland v/ Anne Melgård, Mia Tuft, Kristin Ørjasæter og Tordis Ørjasæter 

     

Biblioteksystem 

NBIs bibliotek har siden oppstarten med datakatalogisering i 1988 brukt biblioteksystemet 

Mikromarc, og 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, og 

dette er ennå ikke avsluttet. Omfattende etterarbeid i biblioteket gjenstår og målsettingen er å 

avslutte dette innen 2013. Ekstrahjelp ble engasjert til deler av dette etterarbeidet. 
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Utlån 

 

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

forfattere og illustratører fra inn- og utland. Henvendelsene og spørsmålene 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   

 

Hjemlån 1787 2274 

Fjernlån 448 101 

Fotokopier som erstatter lån 29 66 

Utlån i alt 2264 2441 

  

 

På grunn av etterarbeidet i forbindelse med bytte av biblioteksystem, holdt biblioteket stengt 

for publikum fra medio januar til 1. mai.  

 

 

Spesialoppgaver: Bibliografier og statistikker  

Biblioteket utarbeider årlig bibliografier over fag- og forskningsfeltet. I 2010 er det utarbeidet 

slike bibliografier for 2009 og 2010. I tillegg er det utarbeidet 3 bibliografier i tilknytning til 

ulike arrangementer og anledninger.  

 

Biblioteket utarbeider en årlig statistikk over barne- og ungdomslitteraturen. I 2010 er 

bokstatistikken for 2008 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.  
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3.5 Kulturdepartementets priser 

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

årets beste barne- og ungdomsbøker. Tidligere ble utgivelsene vurdert av Det rådgivende 

utvalg for barne- og ungdomslitteratur for folke- og skolebibliotek, og premieringen ble 

administrert av Statens bibliotektilsyn (nå ABM-utvikling). Fra 2003 administreres jury og 

premiering fra Norsk barnebokinstitutt. 

  

Det kan deles ut priser innenfor følgende kategorier:  

• Litteraturprisen  

• Bildebokprisen  

• Fagbokprisen  

• Debutantprisen  

• Illustrasjonsprisen  

• Oversetterprisen  

• Tegneserieprisen  

 

Prisene for bøker utgitt i 2009 ble delt ut 12. mars 2010: 

Litteraturprisen: Lars Mæhle: Landet under isen. Samlaget 

Bildebokprisen: Bjørn Rørvik og Gry Moursund: Bukkene Bruse på badeland. Cappelen 

Damm 

Fagbokprisen: Øyvind Holen og Michael Naguchi: Hiphop: graffiti, rap, breaking, dj-ing. 

Cappelen Damm 

Debutantprisen: Baroch Tendler: Jakten. Cappelen Damm 

Illustrasjonsprisen: Marvin Halleraker: Bjørn Sortlands Halleluja. IKO  

Oversetterprisen: Øystein Vidnes: Cory Doctorows Veslebror ser deg. Samlaget 

Tegneserieprisen: Bendik Kaltenborn: Serier som vil deg vel. No Comprendo Press 

 

Juryen for bokåret 2009 har bestått av Silje Hernæs Linhart (leder), Siri Odfjell Risdal, Arne 

Jørgen Løvland, Mette Moe og Jostein Andresen Ryen. Eksterne rådgivere har vært Anne 

Schäffer, Andreas Wang og Vuokko Hirvonen.  Juryen har hatt fem møter, to av dem i 2010. 
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Juryen for bokåret 2010 består av Mette Moe (leder), Jostein Andresen Ryen, Tone Birkeland, 

Øystein Rosse og Elin Krogedal. Juryen har hatt tre møter i 2010, og vil sluttføre sitt arbeide i 

løpet av mars 2011. Ekstern rådgiver for samisk litteratur har vært Vuokko Hirvonen. 
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3.6 Informasjon og publisering 

NBIs nettsted www.barnebokinstituttet.no ble totalfornyet i 2009.  Det nye nettstedet er 

designet av Stian Hole, programmerer har vært Sven Berg Ryen. På nettstedet legges det ut 

informasjon og egenpubliserte saker om forskning, litteraturformidling, forfatterutdanningen, 

biblioteket, arrangementer og aktuelle nyheter.  

 

Besøk på NBIs nettsider i 2010: 50 893 (2009: 49 511) (2008: 25 560) 

Besøkstallet holder seg forholdsvis stabilt etter en dobling ved overgang til nye nettsider. 

 

I 2010 er det arbeidet spesielt med å sette fokus på barnelitteratur fra andre land og å 

synliggjøre forskningen på feltet. Nytt av året er ellers fagbokomtaler, oversikt over 

avhandlinger og masteroppgaver, undervisningstips, samt Månedens illustratør og spalten 

Ordet er fritt for inviterte gjesteskribenter. 

 

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 (fra september 2010) 

http://www.barnebokinstituttet.no/
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 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 2010: 89 (mål: 80) 

 

Nettutstillinger: 

”Månedens illustratør” ved Lina Undrum Mariussen 

Januar: Harald Nordberg 

Februar: Hilde Kramer 

Mars: Rune Johan Andersson 

April: Gry Moursund 

Mai: Akin Düzakin 

Juni: Iben Sandemose 

Juli: Svein Nyhus 

August: Malgorzata Piotrowska  

September: Ragnar Aalbu 

Oktober: Justyna Nyka 

November: Stian Hole 

Desember: Per Dybvig 

 

Arneberg, Sofie og Anne Kristin Lande: 

Kom skal vi synge! Margrethe Munthe 1860-1931 

 

Artikler/innlegg: 

”Fordi jeg fortjener det?” Trender og tendenser i norske ungdomsbøker 2009 28/1 ved Hanne 

Kiil 

Nyhet eller fornyelse? Et dykk i nordisk barnelitteraturforskning 23/4 ved Birgitte Eek 

Verdifull kritikk eller tannløs formidling? 9/6 Ved Lina Undrum Mariussen 

Ande barnebok på innpust og utpust i eit heilt år 16/6 ved Maiken Nylund 

http://www.barnebokinstituttet.no/
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En liten sving innom store Australia 11/8 ved Dag Larsen 

Lite sorg i polske barnebøker 8/9 ved Lina Undrum Mariussen 

Men hvorfor utdanning egentlig? 9/9 ved Birgitte Eek 

Hva forsker du på? Indianere i svensk barne- og ungdomslitteratur 15/9 ved Yvonne Poulsson 

Med NORLA til Bollywood 27/9 ved Dina Roll-Hansen 

Full satsning på barnelitteraturforskningen 11/10 ved Lina Undrum Mariussen og Birgitte Eek 

Hvor er Afrikas barnebøker? 25/10 ved Lina Undrum Mariussen  

Tonje Strøm (1937 – 2010) 19/11 nekrolog ved Karin Beate Vold 

Å lese for å lære – et blikk på pakistans barnelitteratur 23/11 ved Assad Nasir 

Kunst for barn eller bare kunst? 7/12 ved Birgitte Eek og Lina Undrum Mariussen 

Visuelt vendepunkt? 14/12 ved Birgitte Eek 

Hva er Tingatinga? Et glimt av afrikanske bildebøker 16/12 ved Lina Undrum Mariussen 

 

Intervjuer: 

Forfatterne kommer! Ny satsning på dramatikk for barn og unge 2/6 ved Birgitte Eek 

Intervju med Ragnhild Mærli, Dag Larsen og Sverre Henmo om oppstarten av NBUs 

dramatikerutdanning. 

 

Ordet er fritt (fra september 2010) ved Birgitte Eek 

Vi er her: Widar Aspeli 1/9 

Når einkanalssamfunnet no ligg bak oss, kva då? Ragnfrid Trohaug 23/9 

Å møblere ord Ketil Kolstad 8/11 

 

Bibliografier: 

Lande, Anne Kristin: 

Mia Franck. En bibliografi 

Ingeborg Mjør. En bibliografi 

Svein Slettan. En bibliografi 

Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur 2009 

Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur 2010 

 

Statistikker: 

Arneberg, Sofie: 

Statistikk over barne- og ungdomslitteratur i Norge 2008  

http://www.barnebokinstituttet.no/aktuelt?view=article&%3Bview_one=1425
http://www.barnebokinstituttet.no/sites/barnebokinstituttet.no/files/file/BIB%20Bibl%20Franck%20Mia.pdf
http://www.barnebokinstituttet.no/sites/barnebokinstituttet.no/files/file/BIB%20Bibl%20Mjoer%20Ingeborg.pdf
http://www.barnebokinstituttet.no/sites/barnebokinstituttet.no/files/file/BIB%20Bibl%20Slettan%20Svein.pdf
http://www.barnebokinstituttet.no/biblioteket/statistikk_for_barne_og_ungdomslitteratur/statistikk_over_barne_og_ungdomslitteratur_i_1
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Eksterne publiseringer: 

Arneberg, Sofie: ”Barne- og ungdomslitteratur i Norge 2008. Statistikk”, (I: Årboka. 

Litteratur for barn og unge 2010. Redigert av Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold. 

Samlaget 2010) 

 

Kiil, Hanne: Fagbokomtaler, i Norsklæreren 1-4 

 

Lande, Anne Kristin: ”Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur” 

(I: Årboka. Litteratur for barn og unge 2010. Redigert av Per Olav Kaldestad og Karin Beate 

Vold. Samlaget 2010) 

 

Larsen, Dag og Kristin Ørjasæter: ”Barnelitteraturen i en ny tid”, kronikk, Dagsavisen.no 

(14. mai) 

 

Vold, Karin Beate: Radikalioji senelé (Anne’s-Catharinos Vestly 90-osioms gimimo 

metinéms). (I: Rubinaitis, nr. 2, 2010) [utg. i Vilnius, Litauen] 

 

Ørjasæter, Kristin: ”Barnelitteraturens bidrag til det nasjonale”,(I: Årboka. Litteratur for barn 

og unge 2010. Redigert av Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold. Samlaget 2010) 

 

Årboka. Litteratur for barn og unge 2010. Redigert av Per Olav Kaldestad og Karin Beate 

Vold. Samlaget 2010 

 

 

Blogging på Forskning.no 

5/2 No livnar det i lundar, av Birgitte Eek 

6/2 Fint å ha far, av Hanne Kiil 

10/5 Barnelitteraturen som biologisk våpen, av Kjersti Lersbryggen Mørk 

31/5 Den andre litteraturen – plutselig var den der, av Lina Undrum Mariussen 

21/6 Sapere Aude – Våg å vite: Opplysningstiden del 2, av Birgitte Eek 

17/8 Kunst og kvakksalveri: barnelitteraturens medusin, av Kjersti Lersbryggen Mørk 

26/11 Må det være grenser? av Dag Larsen 

21/12 God jug, av Kjersti Lersbryggen Mørk 
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NBI på Facebook: 

NBI opprettet en egen side på Facebook i 2010.  

Ved utgangen av året hadde siden 570 tilhengere.  

I løpet av året ble siden oppdatert med nye saker 79 ganger 

 

Nyhetsbrev: 

NBI har sendt ut 8 nyhetsbrev i 2010. 

 

Medieinnslag: 

NBI har i 2010 hatt en mediedekning på totalt 169 innslag (2009: 142).Det har vært følgende 

typer medieinnslag:  

 

Aviser: 66 

Tidsskrifter: 8 

Nyhetsbyrå: 5 

Radio: 11 

TV: 3 

Film: 1 

Nettsteder (alle kategorier): 75  

 

 

107 av innslagene dreier seg om NBIs egne arrangementer 

13 innslag dreier seg om NBIs forfatterutdanning 

8 om NBIs egeninitierte publikasjoner 

herav 3 om Barnelitterært forskningstidsskrift som startet opp i oktober 

og 5 om Årboka Litteratur for barn og unge 2010 

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

3 innslag dreier seg om Månedens illustratør 

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

debattinnlegg,   

66  innslag er intervjuer 

15 innslag er forskningsrelaterte  

40 er oppslag om NBIs deltakelse ved eksterne arrangementer og samarbeidsprosjekter 

90 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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4. SENTRALE SAMARBEIDSPARTNERE 

 

Norske samarbeidspartnere 

Akershus fylkeskommune 

Barnebokkritikk.no 

Deichmanske bibliotek 

Dramatikkens Hus 

Foreningen !les 

Grafill 

Høgskolen i Bergen 

Høgskolen i Oslo 

IBBY dokumentasjonstjeneste 

Nasjonalbiblioteket 

NORLA 

Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU) 

Norsk litteraturfestival 

Universitetet i Stavanger, ved Nasjonalt senter for leseopplæring, og Førskolelærerutdanninga 

Universitetet i Oslo 

Utdanningsetaten i Oslo 

 

 

Deltakelse i nasjonale nettverk 

Forum for kulturinformasjon 

NOLES 

 

Nordiske og internasjonale samarbeidspartnere 

Aarhus Universitet, ved Center for Børnelitteratur, København, og  Nordisk Institut, Århus 

Den norske ambassaden i Madrid 

Finlands Barnboksinstitut, Tammerfors 

Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych, Gdansk 

Svenska barnboksinstitutet, Stockholm 

 

Deltakelse i nordiske nettverk 

Globaliseringen, Norden og kunstens former, Aarhus Universitet 
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5. STATUS   

 

I 2010 har NBI lagt vekt på at den sentrale virksomheten (bibliotek, formidling, utdanning og 

forskning) skal videreutvikles og fornyes.  

 

I 2011 vil NBI prioritere å videreføre sentrale satsningsområder som: 

 Videreføring av bibliotekets BIBSYS-konvertering 

 Arbeid for å videreutvikle og befeste utdanningstilbudet i fordypning i scenekunst  

 Arbeid for å utvikle sammenhengende undervisningsrekker på universitets- og 

høyskolenivå 

 Økning av nettsidenes betydning  

 Synliggjøre egen og andres virksomhet 

 Utvikle en tydelig dialogisk profil 

 Fortsatt arbeid med å intensivere forskningen  

 Gjennomføre egne forskningsprosjekter 

 Videreutvikle instituttets norske og internasjonale forskningssamarbeid 

 Øke forskningspubliseringen 

 

 

 


