
 

 

Tale ved markeringen av Norsk barnebokinstitutts 40-års jubileum 

torsdag 28.11. 2019 

Ved direktør i Norsk barnebokinstitutt, Kristin Ørjasæter 

Norsk barnebokinstitutt er blitt 40 år. Takk, Karin Beate Vold, for at du bygget opp dette 

instituttet som vi nå får drive videre. Du stod på skuldrene av FNs barneår og sammen med 

et fremvoksende barnelitterært forskningsmiljø i Norge. Sammen med bibliotekar Anne 

Kristin Lande bygget du opp et imponerende forskningsbibliotek, og sammen med 

litteraturpedagog Hanne Kiil en viktig formidlingsvirksomhet. Vi står i dag på dine og deres 

skuldre, og i pakt med utviklingen i norsk kulturpolitikk når vi arbeider for at barne- og 

ungdomslitteratur skal være god, mangfoldig, relevant og tilgjengelig slik at den fortsetter å 

spille en sentral rolle i barn og unges liv og at den evner å videreutvikle seg, og at alle barn 

får tilgang til en litteratur som de kan dikte seg inn i å leke med, gjenkjenne seg i og skape 

handling gjennom. 

I dag er Norsk barnebokinstitutt en kunst- og kunnskapsinstitusjon og et møtested for de 

som arbeider med barne- og ungdomslitteratur. Som nasjonalt institutt er det vår oppgave å 

fungere som et bindeledd mellom de ulike barne- og ungdomslitterære virksomhetene i 

Norge. Derfor har vi påtatt oss å koordinere det store felles løftet som mange av 

organisasjonene i litteraturfeltet nå er gått sammen om: FN har formulert 17 bærekraftmål 

og etablert en bokklubb, eller snarere et lesesirkelopplegg for barn om disse målene. Vi 

tilpasser dette opplegget til norske forhold, basert på norskspråklig litteratur, ledsaget av et 

formidlingsopplegg som er enkelt å forholde seg til for de som leder lesesirklene, og som 

inspirerer deltakere til lesing, refleksjon, samtale og fortelle videre selv.  

Som kunst- og kunnskapsinstitusjon gjennomfører vi stadig nye forskningsprosjekter. Når vi 

går videre nå, kompletteres kunnskapen med kunstnerisk utviklingsarbeid, som handler om å 

benytte kunstneriske metoder i undersøkelsen av hva barne- og ungdomslitteratur er og 

gjør. Ambisjonen vår er også fortløpende kunnskapsformidling, stadig løfte aktuelle 

problemstillinger av barnelitterær relevans, invitere til seminarer for å diskutere, for 

eksempel om hvordan barnelitteraturen kan favne sine lesere når vi er et samfunn med 

mange medier, flere språk, svært ulike individuelle erfaringer og 17 mål vi og resten av 

verden skal nå før 2030.  

Mye er skjedd på de fire tiårene som er gått, instituttet har bodd mange steder og hatt ulike 

fokus, men alltid med ett objekt for øyet: Den viktigste og mest spennende litteraturen, den 



som er for barn og unge og ofte består av både ord og bilder. Den litteraturen må ha 

utviklingsmuligheter uansett økonomiske konjunkturer. Derfor har vi i lang tid jobbet for å 

kunne opprette et masterstudium som skal utvikle skrivekunstnere som kan bidra til faglig 

nytenkning fordi de har innsikt i kunstneriske litterære prosesser, både verbal og visuell 

kompetanse og kan formidle til barn og unge. Kulturdepartementet har bevilget midler til 

nye stillinger, flere professorer i barnelitterær skrivekunst er i ferd med å komme til gårds. 

Nå venter vi bare på godkjenning fra NOKUT.  

Vi som er så heldige at vi får drive dette instituttet videre er administrasjons- og studieleder 

Ellen Aagaard, administrasjonskonsulent Hanna Aaanerud, formidlingsleder Birgitte Eek, 

kommunikasjonsrådgiver Niklas Lello, formidlingskonsulent Ingeborg Landfald, 

seniorrådgiver Dag Larsen, veileder og kunstnerisk forsker Helene Uri, forsker Anne Skaret, 

doktorgradsstipendiat Kjersti Lersbryggen Mørk, lærer og kursutvikler Liv Marit Weberg, 

fagleder for forfatterutdanningen på bachelornivå Steffen Sørum, fagleder for den 

kommende masterutdanningen Hilde Hagerup og fagleder for nettstudiet i samtidslitteratur 

Øystein Espe Bae. I januar blir vi 16, når lærerpersonalet utøkes med Cecilie Takle og Bjørn 

Sortland. Det er et fantastisk kreativt og dynamisk kollegium som vier seg til å utvikle og 

formidle kunnskap om den barne- og ungdomslitterære kunsten, den som er skapt for folk 

som lever lekende.   

 

 


