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Norsk barnebokinstitutt 40 år! 
Norsk barnebokinstitutt ble opprettet i 1979, og i 2019 har vi feiret et institutt som har holdt seg 
relevant og hatt høyt aktivitetsnivå i 40 år! Vi har ingen planer om å trappe ned, noe vi mener denne 
årsmeldingen viser. Som del av feiringen har vi gjennom året publisert ytringer om barnelitteratur 
både i form av tekst og videoer, med bidrag fra forfattere, illustratører, forskere, formidlere, samt 
instituttets egne ansatte (se s. 31-32). Jubileumsåret ble avsluttet med stor fest 28. november, hvor vi 
hadde invitert våre venner og samarbeidspartnere til mat og drikke, taler, sang og leker (se s. 26). 

Strategiske mål 
Strategiplanen for 2015 - 2019 presenterer tre hovedmålsettinger: 

• Styrke fagutviklingen og den kunstneriske og akademiske forskningen på barne- og ungdomslitteratur 
slik at instituttet evner å videreutvikle skrivekunstutdanningen og litteraturformidlingen.  

• Tilby relevant ny kunnskap som undervisning, kurs og seminarer for litteraturformidlere slik at den 
nye kunnskapen raskt når frem til de som formidler direkte til barne- og ungdomslitteraturens 
primærlesere.  

• Styrke barne- og ungdomslitteraturens stilling i offentligheten og overfor bevilgende myndigheter ved 
å være en pådriver for et godt samarbeid mellom sentrale aktører om fagutvikling og arbeidsfordeling.  

Det ble utviklet to delstrategier som skal virke som plandokumenter under den overordnete strategiplanen: 
Delstrategi for formidling (2017) og Utviklingsstrategi for instituttets utdanning, forskning og utviklingsarbeid 
(2016). 

I 2018 ble det gjennomført en Interessehaveranalyse, ved Scanteam Analysts and Advicers, i forbindelse med 
oppstarten av en strategidiskusjon som skal forberede en ny strategiperiode med start i 2020. I 2019 ble 
arbeidet med å forberede en ny strategi for perioden 2020 – 2024 gjennomført som flere diskusjoner i både 
styre, administrasjon og kollegiet. 

Organisasjon 
Norsk barnebokinstitutt er en stiftelse med eget styre og eksternt råd, klagenemnd og læringsmiljøutvalg. 
Styret er ansvarlig for driften, mens rådet nedsetter styret og er faglig rådgivende og evaluerende.  

Eksterne organer 

Norsk barnebokinstitutts Læringsmiljøutvalg 

Utvalget består av en representant for studentene (tillitsvalgt) og en representant for de ansatte. Utvalget skal 
ha et overordnet og helhetlig blikk på Norsk barnebokinstitutts arbeid med læringsmiljø og bidra til at 
bestemmelsene i UH-lovens §4-3, 1. og 2. ledd blir gjennomført.  

I 2019 har utvalget hatt følgende medlemmer: fram til 1.08.2019: Elisabeth Moseng (student) og Dag Larsen; 
fra 01.08.2019: Heidi Marie Vestrheim (student) og Ellen Aagaard. 
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LMU har ikke hatt saker til behandling i 2019. 

Norsk barnebokinstitutts Klagenemnd 

Norsk barnebokinstitutt har felles klagenemnd med Skrivekunstakademiet i Hordaland. 
Nemnda behandler klager over enkeltvedtak og andre klager for studentene. Nemnda har fem medlemmer 
med personlig vara. Leder og leders vara skal oppfylle lovbestemte krav for lagdommere. To av medlemmene 
er studenter fra de to institusjonene.  

Klagenemndas medlemmer: Leder: Silje Elisabeth Stenvåg; leders vara: Marte Røv. Medlemmer: Heidi Marie 
Vestrheim/vara: Mathilde Øverland; Daniel Gunstveit/vara: Mai Elise Hammer; Eli Fossdal Vaage/vara: 
Birgitte Eek; Ellen Aagaard/vara: Pedro Carmona-Alvarez. 

Klagenemnda har ikke hatt saker til behandling i 2019.  

Studentombud 

Fra høsten 2019 har vi knyttet til oss advokat Harald Sommerstad som studentombud.  

Norsk barnebokinstitutts råd 

Rådet er årsmøte, sentralt ledd i kvalitetssikringen med vekt på brukerperspektivet, og ansvarlig for å velge 
Norsk barnebokinstitutts styre. Rådet evaluerer instituttets samlede virksomhet på årsmøtet, på høstmøtet 
evalueres ett av de sentrale satsningsområdene etter en oppsatt, rullerende plan.  

Rådsmedlemmer 2016 – 2019: 
Universiteter og høgskoler: Lise Iversen Kulbrandstad (Leder) (Vara: Inger-Kristin Larsen Vie) 
Norske barne- og ungdomsbokforfattere: Aina Basso (nestleder) (Vara: Linn T. Sunne) 
Den norske bokhandlerforening: Elin Øy (Vara: Trine Stensen) 
Den norske Forleggerforening: Hege Eikenes Randen (Vara: Sverre Henmo) 
Grafill/Tegnerforbundet: Gry Moursund (Vara: Lene Ask) 
Norsk bibliotekforening: Beate Ranheim (Vara: Egil Holter-Wilhelmsen) 
Norsk kritikerlag: Karen Frøsland Nystøyl (Vara: Cathrine Krøger) 
Kunsthøgskolene: Ellen Aslaksen (Vara: Martin Lundell) 
Institusjoner og organisasjoner innen barnekulturformidling: Deise Nunes (Nordic Black Theatre) (Vara: 
Zeza Kolstad, Nordic Black Theatre) 
Fra Norsk barnebokinstitutts styre: Trygve G. Nordby til årsmøtet 09.04.2019. Torbjørn Urfjell frå årsmøtet 
09.04.2019 
Nasjonalbiblioteket (observatørstatus): Sofie Arneberg (Vara: Anne Kristin Lande) 

Norsk barnebokinstitutts årsmøte ble avholdt 09.04.2019. Saker til årsmøtet: Norsk barnebokinstitutts 
årsoppgjør og årsmelding, kvalitetssikring av virksomheten, valg av nytt styre, budsjettøkning for 2019, 
strategiprosessen i organisasjonen.  
Rådets høstmøte ble holdt 28. august. Tema for møtet var evaluering av Norsk barnebokinstitutts forskning og 
utviklingsarbeid med hovedvekt på kunstnerisk utviklingsarbeid. Rådet drøftet også forslag til nytt 
forskningsprosjekt samt kom med innspill til strategiplan for perioden 2020 – 2024. 

Intern struktur 
I 2019 ble det utarbeidet en ny intern organiseringsstruktur.  

• Styre  
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• Direktør   
• To mellomledere  
• En fagleder for hvert studieprogram  
 

Med unntak av styret, blir de øvrige funksjonene omtalt under overskriften Administrasjon, nedenfor.  

 
Norsk barnebokinstitutts styre  
Styret har en styreleder og en nestleder, samt seks styremedlemmer, hvorav én er valgt fra de ansatte og én fra 
studentene. Styret ansetter direktør og er ansvarlig for driften. Det er utarbeidet en 
styreinstruks og kompetansekriterier for styrets sammensetning.  
 
Fram til rådets årsmøte 09.04.2019 hadde Norsk barnebokinstitutts styre følgende sammensetning: 
Trygve G. Nordby, leder 
Karianne Bjellås Gilje, nestleder 
Krishanti Brahmachari Wicken, styremedlem 
Petter Aaslestad, styremedlem 
Sverre Henmo, styremedlem 
Anne Tingelstad Wøien, styremedlem 
Øystein Espe Bae, ansattvalgt representant  
Morten Solheim, studentrepresentant 
 
Etter rådets årsmøte 09.04.2019 har styret hatt følgende sammensetning: 
Torbjørn Urfjell, leder 
Petter Aaslestad, nestleder 
Krishanti Brahmachari Wicken, styremedlem 
Therese Manus, styremedlem 
Sverre Henmo, styremedlem 
Anne Tingelstad Wøien, styremedlem 
Øystein Espe Bae, ansattvalgt representant  
Trine Mangersnes, studentrepresentant 
 
Styret har avholdt 4 ordinære styremøter, hvorav ett i tilknytning til et todagers strategiseminar i september. 
Styret har hatt 40 saker til behandling i løpet av året. 

 

Ledelse og administrasjon 
Direktør er ansatt av styret. Direktøren skal sørge for at fag- og forskningsfeltet barne- og ungdomslitteratur 
utvikles og synliggjøres, og at Norsk barnebokinstitutt ivaretar sitt ansvar som fagfeltets nasjonale institutt. 
Myndigheten er definert som å forplikte organisasjonen økonomisk innen gitte fullmakter og foreta ansettelser 
og oppsigelser av personale.   
Direktør er ansvarlig for den faglige utvikling, forskning, undervisning og formidling. 50% av stillingen er satt 
av til forskning og publisering.  
Direktør leder ledergruppa. Den består foruten direktør som også fungerer som forskningsleder, av en 
formidlingsleder og en administrasjons- og studieleder.   
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Direktør/forskningsleder leder arbeidet med forskning- og utviklingsarbeid, herunder kunstnerisk 
utviklingsarbeid. Direktør er nærmeste personalleder for tilsatte i ledergruppa.  
 
Formidlingsleder leder formidlings-, informasjons- og kommunikasjonsarbeidet.   
 
Administrasjons- og studieleder leder den daglige drift, herunder økonomi, HR og 
undervisningsadministrasjon. Administrasjons- og studieleder er nærmeste personalleder for tilsatte utenom 
ledergruppa.  
 
Faglederne har både forskning og undervisning i sin oppgaveportefølje, og forholder seg til hhv 
forskningsleder og administrasjons- og studieleder når de skal rapportere, legge strategi for, og diskutere de 
ulike områdene.  

Årsverk 
Norsk barnebokinstitutt hadde tilsatte i til sammen 10,5 årsverk i 2019. Sykefraværet i perioden var på 5,3% (i 
2018 var sykefraværet på 8,2%). 

Endringer i kollegiet i perioden 

Dag Larsen endret stilling til rådgiver og reduserte stillingsprosenten fra 100% til 50% fra 01.8 2019 
Ellen Aagaard endret stilling til administrasjons- og studieleder fra 1.8.2019 
Hanna Aanerud er tilsatt som administrasjonskonsulent i 50% stilling fra 01.2.2019  
Hanne Kiil gikk av med pensjon 1.10.2019 
Ingeborg Sivertsen Landfald er tilsatt som formidlingskonsulent i 50% stilling fra 01.2.2019  
Steffen R.M. Sørum er tilsatt som førsteamanuensis og faglig leder for forfatterutdanningen fra 01.3.2019 

Ansatte ved utgangen av 2019 

Anne Skaret, professor i nordisk litteratur, (20%) i engasjement  
Birgitte Eek, formidlingsleder 
Dag Larsen, seniorrådgiver (50%) 
Ellen Aagaard, administrasjons- og studieleder, høyskolelektor 
Hanna Aanerud, administrasjonskonsulent (50%) 
Helene Uri, professor i kreativ skriving, (30%) i engasjement 
Hilde Hagerup, professor i barne- og ungdomslitterær skrivekunst (80 %) 
Ingeborg Sivertsen Landfald, formidlingskonsulent (50%)Kjersti Lersbryggen Mørk, stipendiat  
Kristin Ørjasæter, direktør, professor i litteratur  
Liv Marit Weberg, lærer og kursutvikler, høyskolelektor  
Niklas Ross Lello, kommunikasjonsrådgiver 
Steffen R. M. Sørum, faglig leder for forfatterutdanningen, førsteamanuensis i barne- og ungdomslitterær 
skrivekunst  
Øystein Espe Bae, faglig leder for nettstudiet i samtidslitteratur, høyskolelektor  
 
Magnus Wold Jenssen har vært engasjert som konsulent i forbindelse med innføringen av nye digitale rutiner 
og systemer. I tillegg har vi engasjert en rekke eksterne kurs- og foredragsholdere.  
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Ansattes interne verv 

Ellen Aagaard: Medlem av barnebokinstituttets klagenemnd (felles nemnd med Skrivekunstakademiet i 
Hordaland). Ansattes representant i Læringsmiljøutvalget fra 1. oktober 2019. 
Hanna Aanerud: Sekretær for juryen til Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur  
Hanne Kiil: Ansattes representant i Læringsmiljøutvalget til 1. oktober 2019 
Niklas Ross Lello: Verneombud. Tillitsvalgt for Forskerforbundet under Øystein Espe Baes foreldrepermisjon 
Øystein Espe Bae: Tillitsvalgt for Forskerforbundet ved instituttet 
Øystein Espe Bae: Ansattvalgt medlem i instituttets styre 
 

Tilknytning til andre institusjoner  

Kjersti Lersbryggen Mørk: Tilknyttet forskerutdanningen og har hovedveileder ved Universitetet i Oslo. 
Kjersti Lersbryggen Mørk: Deltaker i forskergruppa «Trauma Fictions in Contemporary Culture», ledet av 
Unni Langås, Universitetet i Agder. 
Kjersti Lersbryggen Mørk: Medlem av Vurderingsutvalget for bildebøker, Norsk kulturråd. 
Kristin Ørjasæter: Deltaker i forskningsprosjektet Nature in Children’s Literature (NaChiLit), ledet av Nina 
Goga, Høgskulen på Vestlandet. 

Norsk barnebokinstitutts bibliotek  
Instituttets samling av primærlitteratur, bøker for barn og unge utgitt til og med 2011, cirka 72 000 bind, ble i 
2012 plassert i Nasjonalbiblioteket. Materialet forvaltes av Nasjonalbiblioteket, det er til utlån gjennom 
Nasjonalbiblioteket og via fjernlån fra andre bibliotek.  Norsk barnebokinstitutt samler etter 2011 ikke 
primærlitteratur, men ett eksemplar av de siste tre års utgivelser er utplassert i instituttets lokaler.  

Barnebokinstituttets samling av sekundærlitteratur, cirka 6000 bind, har jevn tilvekst og oppbevares i 
instituttets egne lokaler. I 2019 ble det kjøpt inn 56 titler. Denne samlingen er plassert på barnebokinstituttets 
lesesal, lett tilgjengelig for ansatte, studenter og gjestende forskere. Materialet forvaltes av Nasjonalbiblioteket, 
og er til utlån gjennom Nasjonalbiblioteket og via fjernlån fra andre bibliotek.   

Samlet utlån i 2019 er 717. Det er en liten nedgang fra 2018, hvor tallet var 925.  

Tallene er beregnet av Nasjonalbiblioteket, og er sammenlignbare med tall fra andre institusjoner som leverer 
til FFB-statistikk.  

Se årsmeldingens vedlegg for tabell over utlån.  

Lesesalen 

Lesesalen ble i perioden brukt som arbeidsplass av instituttets nåværende og tidligere studenter. 

Ida Moen Johnson, ph.d.-stipendiat fra University of California Berkeley, Scandinavian Department gjestet 
instituttet for å arbeide med sin ph.d.-avhandling om natur- og barnesyn i norsk barnelitteratur. Hun benyttet 
en av instituttets forskerplasser fra 1. september 2018 til juni 2019.  

Marit Vik, doktorgradsstipendiat ved Høgskolen Innlandet, benytter en av instituttets forskerplasser under 
arbeidet med sitt ph.d.-prosjekt «Barns tekstforståelse. En studie av barnehagebarns teksterfaringer i 
barnehagen og deres tekstforståelse i møte med bildebøker». 
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Økonomi 
Regnskapsfører: Langseth Services AS, ved Sigrund Jahateh. 
Revisor: BDT Viken, ved revisor Helle Brataas Nymark. 
 
Revidert resultatregnskap for 2019 viser et overskudd på kr 334 883. Egenkapitalen ved årsslutt var kr 4 495 
238.  
Norsk barnebokinstitutts økonomi er sikret gjennom statsbudsjettet, gjennom Kulturdepartementets budsjett, 
kapittel 326, Språk-, litteratur- og bibliotekformål, under post 78, Ymse faste formål. 

Instituttet hadde i 2019 egne inntekter fra undervisning, kurs, arrangementer mv på til sammen kr 862 085. 

BarneLitterært Forskningstidsskrift (BLFT) er tildelt tidsskriftstøtte hos NOP-HS på SEK 60 000 per år for 
perioden 2018 – 2020. 

Norsk barnebokinstitutt er partner på Redd Barnas prosjektsøknad til Norsk kulturfond om skrivekurs for 
ungdom som faller utenfor ordinære fritidsaktiviteter.  

Norsk barnebokinstitutt søkte om og fikk bevilget kr 150.000 fra Norsk kulturråd for prosjektet Hva funker? 
Slang, kebabnorsk og dialekt i bøker for ungdom, et samarbeid mellom tre forfattere (to av dem eksterne) og en 
gruppe elever fra en videregående skole. Prosjektet gjennomføres i 2019 og 2020.   

Lesekampanjen Den boka fikk bevilget kr 1 000 000 av Bokåret 2019/Nasjonalbiblioteket. Kampanjen har som 
overordnet mål å øke ungdoms interesse for litteratur. Dette ble gjort ved å løfte litteraturen inn på 
ungdommens arena. Norsk barnebokinstitutt er med som samarbeidspartner i søknaden, sammen med 
Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Leser søker bok, Kulturtanken og Foreningen !les. Prosjektet 
administreres av Foreningen !les. Sommeren 2019 bidro vi til kampanjen med innlegg i sosiale medier der 
ansatte ved instituttet løftet ny, relevant litteratur. Les mer om kampanjen her: 
https://foreningenles.no/denboka-rollemodeller-sprer-leselyst.   

Norsk barnebokinstitutt er medlem av følgende organisasjoner 
Arbeidsgiverforeningen Spekter 
Foreningen !les 
IBBY Norge - Barnebokforum; norsk seksjon av International Board on Books for Young People (IBBY) 
International Research Society for Children’s Literature (IRSCL) 
European Association of Creative Writing Programmes (EACWP) 
Leser søker bok 
Skolebibliotekarforeningen i Norge 
Norsk bibliotekforening 

Norsk barnebokinstitutt har i 2019 hatt samarbeidsavtaler med 
følgende organisasjoner 
Aarhus Universitet, Center for børnelitteratur 
Stockholms Universitet, Institutionen for kultur och estetik 
Warwick Writing Programme 
VIA University College, The Animation Workshop 
Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling for illustrasjon og design 
Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling teaterhøgskolen, studiet for scenetekst 

https://foreningenles.no/denboka-rollemodeller-sprer-leselyst
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Skrivekunstakademiet i Hordaland 
Nasjonalbiblioteket 
Norsk Litteraturfestival, Lillehammer 
Fagskolen for Bok og Papir 
Norsk Kulturskoleråd 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i utdanningen 

Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomsbøker 
Norsk barnebokinstitutt administrerer Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur 
Det ble i mars 2019 delt ut priser for 415 000 kroner for bokåret 2018.  
 
Juryen for bokåret 2018 besto av:  
Silje Johannessen, leder 
Anne Schäffer 
Kyrre M Goksøyr 
Asbjørn Kolberg 
Leif Haakon Steine 
 
Juryen for bokåret 2019 har bestått av: 
Silje Johannessen, leder 
Kyrre M. Goksøyr 
Asbjørn Kolberg 
Leif Haakon Steine 
Agnes-Margrethe Bjorvand 
 
Ellen Aagaard var juryens sekretær for bokåret 2018. Hanna Aanerud har vært juryens sekretær for bokåret 
2019. 

Internasjonal virksomhet 

Norsk barnebokinstitutt er samarbeidspartner på et Eramus Mundus International Master-studietilbud som 
ble godkjent i 2018: Children’s Literature, Media & Culture. Studiet har sin hovedbase ved  University of 
Glasgow, med Aarhus Universitet og Universidad de Barcelona som hovedsamarbeidspartnere. Studiet tok 
opp sine første studenter i løpet av våren 2019. Høsten 2019 ble undervisningen gitt ved University of 
Glasgow, våren 2020 gis undervisningen ved Aarhus Universitet.  
https://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/childrensliteraturemediaculture/  
 

I 2019 har Norsk barnebokinstitutt søkt European Association of Creative Writing Programmes (EACWP) 
om opptak. Medlemsskapet ble godkjent sommeren 2019. 
 
23. januar arrangerte Norsk barnebokinstitutt, i samarbeid med Internathionale Jugendbibliothek og NORLA, 
det seminaret som startet hele rekken av seminarer om norsk litteratur og kultur i Tyskland, i forbindelse med 
Frankfurt 2019. Dette aktuelle seminaret handlet om Norsk barnelitteratur og ble avholdt på de nordiske 
ambassadene i Berlin. 

https://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/childrensliteraturemediaculture/
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4.-6. juni 2019 deltok Norsk barnebokinstitutt på Verden i forvandling, tverrfaglig Nordisk barnelitteraturseminar 
i København, i regi av Nordisk Råd. 
 
14.-18. august 2019 deltok Norsk barnebokinstitutt på verdens største barnebokkonferanse i Stockholm, i regi 
av International Research Society for Children’s Literature (IRSCL). Svenska barnbokinstitutet var vertskap. 
 
23. oktober var Norsk barnebokinstitutt vertskap for et besøk fra Det finske instituttet i St. Petersburg med 
gjester; barnebibliotekarer og barnebokforleggere i St.Petersburg 
 
5. november var Norsk barnebokinstitutt vertskap for et besøk fra kulturledere tilknyttet Jönköping kommune, 
Sverige 
 

Kari Skjønsbergs Fond 
Kari Skjønsbergs Fond (KSF) er resultat av en sammenslåing av Kari Skjønsbergs Minnefond (driftet fra 
Norsk barnebokinstitutt) og Kari Skjønsbergs pris til fremme av forskning om barne- og ungdomslitteratur 
(driftet fra Høyskolen i Oslo/Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag. De to stiftelsene ble 
sammenslått i 1. januar 2017.  
Fondet deler ut ett rekrutteringsstipend (NBI-stipendet) etter søknad og hedrer en etablert forsker med et 
reisestipend. Rekrutteringsstipendet behandles av fondets styre. For utdeling av reisestipendet nedsetter styret 
en egen komité. Det er styret i Norsk barnebokinstitutt som nedsetter styret i KSF.  
 

Fondsstyret har avholdt tre møter i 2019: årsmøte 22. mars, og styremøter 11. juni og 29. august 

I 2019 besto styret av:  
Nina Goga (Høgskulen på Vestlandet), leder 
Hilde Hagerup (Norsk barnebokinstitutt), styremedlem 
Åse Kristine Tveit (OsloMet - storbyuniversitetet), styremedlem 
Åsmund Hennig (Universitetet i Stavanger), styremedlem  
Atle Krogstad (Dronning Mauds Minne), varamedlem  
 

Annet 
Norsk barnebokinstitutt har i 2019 gjennomført administrativt ressurskrevende oppgaver knyttet til arbeid for 
å etablere  

• Revidering av nettsidene for å imøtekomme kravene for universell utforming 
• Masterstudium i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling 

o Utvikling av ny organisasjonsstruktur 
o Gjennomgang av styringsdokumenter knyttet til den akkrediterte undervisning  
o Utvikling av studieplan 
o Søknad til NOKUT om akkreditering av masterstudiet 

• Bærekraftsbiblioteket, et litteraturformidlingstiltak i samarbeid med en rekke organisasjoner 
o Utvikling av prosjektplan og samarbeidsstruktur  
o Utredning av finansiering 
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Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid 
Innsatsområder for forskningen i 2019: 

• Presentasjon og formidling av resultatene fra det 3-årige forskningsprosjektet Litteratur, 
litteraturformidling og kunstopplevelse (2016-2018)  

• Tilrettelegging for at hver enkelt får anledning til å gjennomføre sine FoKU-planer. FoKU-planene 
inkluderer både vitenskapelige og kunstneriske utgivelser og annet utviklingsarbeid 

• Planlegging av nye utviklingsprosjekter og et nytt felles forsknings- og kunstnerisk utviklingsarbeid for 
perioden 2020 – 2022 

• Barnelitterært Forskningstidsskrift (BLFT) / Nordic Journal of ChildLit Aesthetics har i 2019 publisert 10 
vitenskapelige artikler  

Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse 
Norsk barnebokinstitutt har i 2019 presentert resultatene fra forskningsprosjektet «Litteratur, 
litteraturformidling og kunstopplevelse. Fra tekstidé til publikum via tekst- og formidlingsprosesser» (2016 – 
2018). Prosjektet kombinerte forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid og undersøkte hvordan litteratur blir 
utviklet og formidlet på ulike arenaer og gjennom Den kulturelle skolesekken.  
 
Det kunstneriske materialet ble utgitt i 2017 og 2018, formidlingsarbeidet i tilknytning til disse ble utført i 
2017 og i 2018. 
 
Forskningsresultatene ble publisert som to forskningsutgivelser på Cappelen Damm Akademisk. 
Publikasjonsstøtte til begge er innvilget fra Norsk barnebokinstitutt, Høgskolen i Innlandet og Kulturtanken: 
 

• Antologien Litteraturformidlingens arenaer og praksiser (2019) drøfter hvordan litteratur for barn og 
unge formidles på ulike fysiske arenaer (litteraturhus, folkebibliotek, skolebibliotek, barnehage), og 
gjennom ulike medier (antologi, fagblad, applikasjon, dataspill, sosiale medier) og i småbarn liv 
generelt. Formidlingen settes inn i et samtidig kulturpolitisk perspektiv, og gjennom et intervju også i 
et utviklingsperspektiv. Et sentralt spørsmål er hvordan de ulike arenaene påvirker samspillet mellom 
litteraturformidlingens deltakere. Bokformidling er en etablert tradisjon med tydelig definerte roller, 
men det er ingen tilsvarende tradisjoner for litteraturformidling i digitale medier. Det gir rom for 
eksperimentering, samtidig som at barna i større grad overlates til seg selv. Boka gir innsikt i dette 
paradigmeskiftet som nå foregår i litteraturformidling for barn og unge. Antologien består av en 
innledning, 10 kapitler og et intervju. Antologien er redigert av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret. 
Foruten disse deltar Øystein Espe Bae, Boel Christensen-Scheel, Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, 
Hanne Kiil, Anne-Stefi Teigland, Åse Kristine Tveit og Elise Seip Tønnessen. Dag Larsen har latt seg 
intervjue.  
 

• Monografien Litteraturformidling og kunstopplevelse. En studie av Den kulturelle skolesekken (2019) 
rapporterer fra det kunstneriske utviklingsarbeidet med tekst- og formidlingsarbeid og fra den 
empiriske og teoretiske studien av hvordan litteratur presenteres gjennom DKS, der elevene får møte 
litteratur på ulike måter, som forfatterbesøk, forestillinger, skriveverksted eller gjennom andre 
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formidlingsformer. Studien er organisert som dokumentarisk presentasjon av skrivekunstneres arbeid 
med å skape og formidle litteratur med tanke på DKS, som analytiske presentasjoner av 
litteraturutvalg og formidlingsformer i DKS, og som undersøkelser av perspektivene til de ulike 
aktørene som er involvert; forfattere og formidlere som skaper litterære produksjoner, kulturaktører i 
fylker, kommuner og på skoler som legger til rette og elever, lærere og andre på skolene som tar imot 
produksjonene. Studien viser at litteraturformidling kan betraktes som en kommunikasjonshandling 
og derfor er avhengig av faktorer som kan besvares ut fra spørsmålene fra hvem, hva, hvor, hvordan, til 
hvem og hvorfor. Rapporten argumenterer for at det er et tydelig behov for å bevisstgjøre disse 
betingelsene for å styrke kvaliteten på hvert enkelt litteraturformidlingstilfelle. Antologien er skrevet 
av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret, og inneholder et eget kapittel skrevet av Hilde Hagerup.   
 

Disse utgivelsene ble lansert på et heldagsseminar som ble avholdt på Nasjonalbiblioteket 28. mai:  
Litteraturformidling i DKS og på andre arenaer. Forskningsfunn og boklanseringer. Foredragsholdere på seminaret 
var Hannah Aukland, Kristin Ørjasæter, Anne Skaret, Hilde Hagerup, Åse Kristine Tveit, Anna Fiske, Endre 
Lund Eriksen og Øystein Espe Bae. Steffen R.M. Sørum intervjuet Lykke Guanio-Uluru.  Birgitte Eek 
modererte. 
 
Kurs for litteraturansatte i DKS i fylker og direktekommuner. Kurset ble gitt i regi av Kulturtanken 9. – 10. 
september og ble gitt av prosjektledelsen, Kristin Ørjasæter, Anne Skaret og Hilde Hagerup. 
Kursinnhold: Litteraturmøte som kommunikasjonshandling, kunstnerperspektiv på forholdet kunst – skole, 
skoleperspektiv på forholdet kunst – skole, samarbeid med den lokale kunstarena, litteraturformidlingens 
medvirkningsperspektiver, produsering av litteraturmøter, læreplanens muligheter, produksjon av Bertil blir 
grei: fra bok til litteraturmøte, kvalitetssikring av forproduksjonsfasen.  
 
13. september, under litteraturfestivalen Appelsinias seminar Bildebokas mange muligheter holdt Birgitte Eek et 
foredrag om resultater fra forskningsprosjektet Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse.  
 

Fagartikkelside: Kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid  
Norsk barnebokinstitutts utvikling av barnelitterært kunstnerisk utviklingsarbeid springer ut av 
forskningsprosjektet Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse, men er også knyttet til at vi 
har Forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt. Utdanning i skrivekunst og litteraturformidling. 
Det kunstneriske utviklingsarbeidet skal bidra til den faglige videreutviklingen av instituttets 
utdanningstilbud.   
I 2019 er det publisert to intervjuer i forbindelse med Litteratur, litteraturformidling og 
kunstopplevelse. Hilde Hagerup har intervjuet Endre Lund Eriksen og Anna Fiske som begge deltok i 
skrivekunstgruppen i prosjektet: 
En kunstnerisk opplevelse i seg sjøl, intervju med Endre Lund Eriksen 
Intervju med Anna Fiske  
 

Individuelt arbeid med vitenskapelig og kunstnerisk forskning og 
utviklingsarbeid 

Doktorgradsavhandling under arbeid 

Kjersti Lersbryggen Mørk: Vitnesbyrd om ondskap – barnelitteratur for vår tid?  
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Prosjektets hovedmål er å utvikle ny kunnskap om hvordan ondskap utforskes etisk og estetisk i nyere 
litteratur for barn og unge. Primærverkene er Sinna mann (2003) av Gro Dahle og Svein Nyhus, The Boy in the 
Striped Pyjamas (2006) av John Boyne og The Hunger Games (2008-2010) av Suzanne Collins. Med 
vitnesbyrdteorien som prosjektets teoretiske hovedinngang undersøkes det hvordan verkene problematiserer 
grensene for det språklige og det narrative, verbalt og visuelt, i barns møte med traumer og ondskap. 
Vitnesbyrdteorien tilbyr et nytt perspektiv på aktuelle og viktige fortellinger for barn og unge. Prosjektet vil få 
betydning for synet på hva barnelitteratur kan være, og drøfte den etablerte oppfatningen av balansen mellom 
etikk og estetikk i litteratur for barn. 

 

Nasjonalt veiledningshefte for ansatte i barnehager 
I samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har Norsk barnebokinstitutt v/Hanne Kiil 
utarbeidet et nasjonalt veiledningshefte for ansatte i barnehager: Samtidslitteratur i Barnehagen. Heftet ble 
publisert i 2019. 
 

Hva funker? 
I løpet av 2019 har Hilde Hagerup, Assad Nasir og Helene Uri hatt tre samlinger med elever fra videregående 
skole. Alle samlingene har funnet sted i Norsk barnebokinstitutts lokaler. Antallet elever har variert mellom fire 
og åtte. Målet med prosjektet har vært at forfatterne og elevene sammen skal utforske hva slags språk som 
fungerer i tekster skrevet for ungdom. På den første samlingen ble deltakerne kjent og drøftet to litterære 
tekster, én av Hagerup og én av Uri. De to neste samlingene, og dessuten tiden imellom, er primært brukt til å 
planlegge og skrive en novelle i fellesskap. Prosjektet avsluttes i 2020. 

Novellemysteriet 
Steffen R.M. Sørum har gjennom samarbeid med Erlend Askhov, spillfirmaet Point Media, 
Turneorganisasjonen Hedmark og Akershus Fylkeskommune jobbet med et VR- og AR-prosjekt rettet mot 
ungdomskolene. Målet har vært å skape et spill- og formidlingsopplegg som skal få elevene nysgjerrig på 
norske samtidsnoveller. Spillet består av seks ulike oppgaver i VR som skal hjelpe elevene i gruppe å sette 
sammen en kabal til riktig novelle. Elevene må bruke sin kreativitet og samarbeide for å knekke koder, løse 
gåter og forstå litterær tekst på en aktiv måte. Spillet har vært i utvikling siden 2017, skal pilottestes i februar 
2020 og ut på skoleturné i mars/april 2020. 

Møt krigere 
Steffen R.M. Sørum har skrevet boken Krigere som er rettet mot de yngste leserne. Formålet var å skrive en 
lettlest sakprosabok om krigere fra steinalderen frem til bruken av krutt. Han har i samarbeid med illustratør 
John Jamtli og laiv- og reenactementgruppen Legio XV jobbet med hvordan kunnskapen i boken kan 
formidles gjennom andre former enn opplesning. Krigere ble utgitt våren 2019 som en Min første leseløve hos 
Cappelen Damm. 
 
En refleksjonstekst om arbeidet ble publisert i fagtidsskriftet Prosa #4 2019. Her reflekterer Sørum over 
spørsmål rundt hvordan man kan formidle faktakunnskap til de yngste og minst trente leserne, hvorvidt lettlest 
sakprosa blir for lett og for lite faktabasert og hva guttene vil lese. 

Adaptasjon 
Hilde Hagerup arbeider med adaptasjon og historier i flere medier. Hva skjer når en fortelling flytter seg fra 
film eller TV, til bok eller til og med teater? Hvordan kan nye versjoner av en fortelling utnytte særskilte 
mediers styrker og egenarter? Hagerup har samarbeidet med filmskaper Iram Haq om adaptasjon av filmen 
Hva vil folk si til ungdomsroman. Romanen basert på boken kom ut på Cappelen Damm våren 2019. Hun har 
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også adaptert TV-serien Snøfall til bok, i samarbeid med Hanne Hagerup. Høytlesningsboka ble utgitt på 
Cappelen Damm høsten 2019. 

Det arbeides med en artikkel om prosessene som i 2020 skal leveres til vurdering i et kunstvitenskapelig 
tidsskrift. 

Stillheten etterpå – å skrive frem forskjellige personer  
Helene Uri har arbeidet med å utforske hvordan litterære personer blir til. I ungdomsromanen Stillheten 
etterpå, som ble utgitt i 2019, skriver hun frem to likeverdige, svært forskjellige hovedpersoner. I et essay som 
publiseres i kunstvitenskapelig tidsskrift i 2020, reflekterer hun over prosessene som førte frem til dem.   

Barnebokbad – formidlingsrefleksjon fra felt 
I november 2019 gjennomførte Hilde Hagerup seks såkalte barnebokbad i samarbeid med skoler og bibliotek i 
Rogaland. Barnebokbad er en relativt ny formidlingsform og Hagerup er interessert i formens potensiale. I 
forbindelse med turneen utførte hun flere intervjuer med deltagende lærere og bibliotekarer som inkluderes i 
pågående refleksjonsarbeid, med tanke på ferdigstilling i 2020.    

 

Planlegging av nye prosjekter 

Bærekraftsbiblioteket 

FN har utarbeidet en bokklubb, SDG bokklubben, som lærer barn over hele verden om bærekraftsmålene. 
Gjennom å lese en bok i måneden skal barn i alderen 6-12 år gjennom 17 måneder få kunnskap om 
bærekraftsmålene og gjerne bli inspirert til å bidra selv. Den Norske Forleggerforening har tatt initiativ til en 
tilsvarende norskspråklig versjon. Norsk barnebokinstitutt er blitt bedt om å være prosjektleder. Høsten 2019 
har vi derfor utarbeidet en prosjektbeskrivelse for tilsvarende lesesirkler for barn, påbegynt forprosjektering og 
invitert en rekke andre aktører til å være samarbeidspartnere. Pr ultimo 2019 består disse, foruten de to nevnte 
av: Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, Norsk Litteraturfestival/Pegasus, Norske Barne- og 
Ungdomsbokforfattere, Leser søker bok, Foreningen !les, Norsk bibliotekforening, Norsk Forfattersentrum, 
Bokklubbene, IBBY Norge, Lillehammer UNESCO litteraturby og FN-sambandet. Andre organisasjoner vil 
bli invitert inn når Bærekraftsbiblioteket er klart til lansering. 

Prosjektet skal utarbeides i løpet av våren 2020 og være klar til lansering på Norsk litteraturfestival 28.mai. 

 

Nytt vitenskapelig og kunstnerisk forskningsprosjekt 
Bærekraftsbiblioteket aktualiserer en rekke spørsmål forbundet med synet på barnelitteratur som kunst 
og/eller nytte/pedagogikk: Hva er barnelitteraturens virkninger og funksjoner, både de forestilte og de reelle? 
Hvilken hensikt og funksjon har lesesirkler som litteraturformidlingsmetode? Hvordan kan lesesirkler fungere 
som utgangspunkt for barns deltakelse/medvirkning i kunstneriske prosesser? Og ikke minst, hva er og hva 
kan bærekraft være i barnelitteratur? Pr ultimo 2019 er en prosjektbeskrivelse under arbeid for et prosjekt som 
inkluderer vitenskapelig og kunstnerisk arbeid med en rekke problemstillinger som springer ut av 
Bærekraftsbiblioteket og som handler om å bevisstgjøre dets implisitte litteratursyn. Prosjektet vil 
gjennomføres i perioden 2020 – 2022. 
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BarneLitterært ForskningsTidsskrift – Nordic Journal of ChildLit 
Aesthetics (BLFT) 
Tidsskriftet ble lansert i 2010 og er et elektronisk fagfellereferert tidsskrift som publiseres i open access. BLFTs 
artikler publiseres fortløpende i årganger. BLFT er 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. BLFT etablerer en internasjonal forskningsdialog. 
Artiklene skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. 

Tidsskriftet samarbeidet med forlaget Co-Action fra 2010 til 2016, deretter med Taylor & Francis Group fram 
til og med 2018. Fra 1.1. 2019 har BLFT inngått i det norske Universitetsforlagets tidsskriftportefølje. 

Det er i 2019 publisert fire ordinære vitenskapelige artikler, hvorav 2 tilhører spesialtemaet Catastrophic 
Childhoods. Videre er det i 2019 publisert seks vitenskapelige artikler tilhørende spesialtemaet økokritikk, 
samt én introduksjonsartikkel til spesialtemaet fra gjesteredaktørene Nina Goga og Lykke Guanio-Uluru. Flere 
artikler til økokritikktemaet er klargjort for publisering i 2020.  

Statistikken over besøk på og nedlastninger fra tidsskriftets sider viser at selv om BLFT har sitt 
hovednedslagsfelt i Norge, der artikler fra BLFT utgjør sentrale deler av pensum ved de norske læresteder der 
det undervises i barne- og ungdomslitteratur, blir tidsskriftet lest over store deler av verden.  

Antall sidevisninger av BLFT på Idunn (Universitetsforlaget)for nye artikler og backlist, samt for backlist i 
2019 hos Taylor&Francis: Totalt 26 784. En visning = åpnet artikkel i fulltekst.  
 
Topp 10 land for Idunn:  
1. Norge 
2. Sverige 
3. Storbritannia 
4. USA 
5. Danmark  
6. Australia 
7. Finland 
8. Tyskland  
9. Canada 
10. Frankrike 
 
Besøkene kommer fra 47 ulike land totalt.  
 
Topp 10 land for Taylor&Francis backlist: 
1. Norge 
2. USA 
3. Storbritannia 
4. Kina 
5. Sverige  
6. Australia  
7. Danmark  
8. India  
9. Tyskland  
10. Sør-Korea 
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Ansvarlig utgiver: Norsk barnebokinstitutt 
Forlag: Universitetsforlaget  

Redaksjonssekretær: Birgitte Eek, Norsk barnebokinstitutt  

Redaksjonsråd ved utgangen av 2019 bestod av: Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru - Høgskolen på 
Vestlandet, Norge, Anna Karlskov Skyggebjerg - Aarhus Universitet, Danmark, Maria Lassén-Seger - Åbo 
Akademi, Finland, Tatjana Kielland Samoilow - NTNU, Norge, Lydia Wistisen - Stockholm Universitet, 
Sverige.  

Alle publiserte manuskripter har gjennomgått redaksjonell behandling. Innsendte manuskripter blir vurdert av 
redaktøren(e), redaksjonsrådet, og av minst to fagfeller.  

Tidsskriftet er registrert på Facebook og Twitter. 
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Utdanning og undervisning 
Norsk barnebokinstitutt driver følgende undervisningstiltak 

• Utdanning i samtidslitteratur for barn og unge (nettbasert) – 30 studiepoeng 

• Forfatterutdanning i skrivekunst og litteraturformidling – 60 studiepoeng 

• «Skriverommet» – kurs for forfattere  

• Dagskurs i spesialemner, for tilsatte i barnehager, kulturskoler m.m. 

• Tar imot studiebesøk 

• Bestilte kurs av kortere eller lengre varighet 

• Lesesirkler på nett for litteraturformidlere  

• Nettbasert introduksjonskurs for litteraturformidlere 
 

Masterstudium i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling  
I 2019 har Norsk barnebokinstitutt arbeidet for å kunne opprette Masterstudium i barne- og ungdomslitterær 
skrivekunst og formidling. Dette innebærer å utlyse og tilsette en professor i barne- og ungdomslitterær 
skrivekunst, utarbeide studieplan, revidere Norsk barnebokinstitutts opptaks- og eksamensforskrift, revidere 
kvalitetssikringsrutinen og søke NOKUT om akkreditering av studiet.  
 
NOKUTs faglige vurdering av studietilbudet ble oversendt 19. desember. Norsk barnebokinstitutt leverte 
tilsvar med dokumenterte endringer 16. januar 2020.  

 
Fagkollegium 

Norsk barnebokinstitutts fagkollegium består av ansatte som underviser på tvers av studier og kurs. 
Fagkollegiet tilrettelegger all undervisningsvirksomhet. I perioden har kollegiet bestått av Dag Larsen, Øystein 
Espe Bae, Hanne Kiil, Hilde Hagerup, Liv Marit Weberg, Steffen R.M. Sørum og Ellen Aagaard. 
 

Kvalitetsutvikling 

Norsk barnebokinstitutts styre vedtar hver høst innsatsområder for undervisningen ved instituttet. Seks 
innsatsområder har styrt videreutvikling av kvaliteten ved Norsk barnebokinstitutts undervisning for 
undervisningsåret 2018 – 2019: 

• Kandidatundersøkelser for begge studier (her undersøkes bl.a. tidligere studenters opplevelse av studiets 
relevans for nåværende arbeidssituasjon) 
Kandidatundersøkelse for nettundervisningen er beskrevet i årsmeldingen for 2018. 
Kandidatundersøkelse for forfatterutdanningen 2006 – 2017 forelå i februar 2019  

o 85 studenter (70 kvinner og 15 menn) har gjennomført utdanningen i perioden 2006-2017. 
o Alle fikk tilsendt undersøkelsen, 70% svarte. Det er i tillegg brukt informasjon fra NBIs 

arkiver 
o Tema for undersøkelsen er studentenes virke som forfattere og litteraturformidlere etter endt 

studium 
 68% av studentene har utgitt minst en tittel.  
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 52% av studentene har to utgivelser eller mer. Antallet som har utgitt flere titler og 
har startet et forfatterskap er økende. 

 20% arbeider som litteraturformidlere på hel- eller deltid i bibliotek, bokbransje eller 
skole. 

 De fleste av de som har utgitt bok/bøker (55%) er også aktive som frilans 
litteraturformidlere i skole og bibliotek. Noen har mange oppdrag, andre sporadiske. 

 

• Nettundervisningen fortsetter arbeidet med å utvikle fleksible og studentinvolverende undervisningsformer. 
Det er innført videosamtale som undervisningsaktivtet, og bruk av programvaren Slack, i tillegg ble 
det gjort forsøk med et arbeidskrav hvor studentene skulle presentere et formidlingsopplegg i en kort 
video. Studiet ble i 2019 revidert i tråd med anbefalinger gitt fra nedsatt prosjektgruppe høsten 2018 i 
retning mer studentinvolverende og dialogiske undervisningsformer.  

• Studieplanen for forfatterutdanningen gjennomgås med sikte på å synliggjøre at studiet er en 
kunstnerutdanning, herunder se på forholdet mellom kunstnerisk arbeid, teori og profesjonsforberedelse. 
Revisjonen bør begrense seg til det Norsk barnebokinstitutt kan gjøre uten å måtte søke NOKUT om 
tillatelse/ny godkjenning. 
Før oppstart av ny studentgruppe for 2019 – 2021, ble det gjennomført en revisjon av studieplanen i 
samsvar med styrets vedtak. 

• Utvidelse/videreutvikling av forfatterutdanningen (inkludert styrke litteraturformidlingen) bør utredes. 
Se årsmeldingens punkt om masterstudium i skrivekunst og formidling, ovenfor.  

• Undervisnings- og pensumplanene for begge studier gjennomgås med flerkulturell representativitet for øyet.  
Flerkulturell representativitet er blant områdene det jobbes jevnt og langsiktig med, og som 
videreføres også for perioden 2019-2020, se nedenfor. 

• Rutiner for kollegial veiledning og åpenhet for kritikk fra studenter gjennomgås med tanke på om det er 
behov for å forsterke rutinene. 
Kollegial veiledning har vært gjennomført løpende og uformelt, men også formelt mellom veilederne 
for forfatterutdanningens hovedprosjekter. Det er utarbeidet en erfaringsbank for veilederne.  
 

For perioden 2019-2020 vedtok Norsk barnebokinstitutts styre i september 2019 følgende innsatsområder: 

• Undervisnings- og pensumplaner for begge studier gjennomgås med flerkulturell representativitet for 
øyet (videreført) 

• Gjennomføring av Program for pedagogisk kompetanse etter oppsatt plan 
• Sensorveiledning/eksamens funksjon (kontrollerende/justerende, eller en læringsaktivitet?) 
• Revisjon av nettstudiets studieplan 
• Etablering av rekrutteringsstrategi for nettstudiet 
• Klarlegge bruk av personalressurser med tanke på ev. oppstart av masterstudium 

Alle områdene har vært med i utviklingen av instituttets undervisning og kollegiets kompetanse gjennom 
høstsemesteret 2019, og fortsetter i 2020.  

 

Utdanning i samtidslitteratur for barn og unge (nettbasert) 
Studiet har to emner som gir 15 studiepoeng hver:  
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• Emne 1, Samtidslitteratur på 2000-tallet – Tekst- og lesepraksiser 

• Emne 2, Fordypning i multimodal litteratur.   
 
19 studenter startet studiet i januar 2019. 14 gjennomførte avsluttende eksamen i desember 2019. 

Personalressurser 

Lærere ved instituttet som har undervist på Nettstudiet i samtidslitteratur i 2019: Kristin Ørjasæter, Hilde 
Hagerup, Hanne Kiil, Øystein Espe Bae, Liv Marit Weberg, Steffen R.M. Sørum og Anne Skaret. I tillegg har 
eksterne forelesere vært engasjert ved behov. 
 

Resultater fra sluttevalueringen 
Studentenes opplevelse av måloppnåelse 
I evalueringen av studiet høsten 2019 vurderer studentene sin egen måloppnåelse i avsluttende emne som 
jevnt over god. 54,5% vurderer egen måloppnåelse som god, 42,5 for det meste god, og 3% for det meste 
dårlig. 

Studentenes opplevelse av studiets relevans 
Studentene oppgir i sluttevalueringen at de for en stor del har bruk for kunnskapene og ferdighetene de har 
ervervet seg i løpet av studiet i jobben. 72,7% av studentene mener at studiets relevans for egen arbeidshverdag 
er god, 27,3% for det meste god.  

Evalueringen viser imidlertid at det er behov for omstrukturering og fornying.  Dette er i tråd med instituttets 
vurdering, og det er igangsatt revisjon av studieplanen før nytt kull tas opp høsten 2020. 

Gjennomstrømming 
Det er en målsetting at studentgjennomstrømningen for nettundervisningen skal være minst 70 %. Tallet for 
2019 endte på 74% gjennomstrømming (14/19).  De studenter som faller fra gjennom studieåret rapporterer 
gjerne om helsemessige årsaker eller at de har fått endret eksterne faktorer (f. eks. jobb) som har kommet i 
veien for praktisk gjennomføring av studiet. 

Studiepoeng 
Minst 40 % av studiepoengene produsert på instituttet skal være resultat av nettundervisning. I 2019 
produserte de 14 uteksaminerte nettstudentene 420 studiepoeng, eller 50% av studiepoengene på instituttet 
det kalenderåret. 

Studentmassens sammensetning  
Studentene representerer ulik alder, fagbakgrunn, yrkessituasjon og bostedsadresse, men tilhører primært 
bibliotek- og skolesektor, eller en kombinasjon. De arbeider for en stor del direkte med formidling rettet mot 
barn og unge. Det var i 2019 15% studenter med flerkulturell bakgrunn. Det er mindre variasjon med tanke på 
kjønn: Ingen studenter på 2019-kullet var menn.  

Forfatterutdanningen i skrivekunst og litteraturformidling 
Studieplanen ble revidert i løpet av våren 2019. Studentkullet som avsluttet sitt studium i juni 2019 gikk etter 
gammel plan, mens kullet som ble tatt opp fra august 2019 går etter revidert studieplan. 
I den reviderte studieplanen er studiet organisert slik 

• Skrivekunst 1 (1. og 2. semester): 10 studiepoeng  

• Tekst- og teoristudier 1 (1. og 2. semester): 15 studiepoeng 
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• Litteraturformidling 1 (1. og 2. semester): 5 studiepoeng 

• Skrivekunst 2 (3. og 4. semester): 15 studiepoeng 

• Tekst- og teoristudier 2 (3. og 4. semester): 10 studiepoeng 

• Litteraturformidling 2 (3. og 4. semester): 5 studiepoeng 
 
Utdanningen gjennomføres ved i alt 22 samlinger over fire semestre. Hver samling går over tre dager. I tillegg 
er studentene ute i «felten» og observerer litteraturformidlere i arbeid (andre semester) og på to skolebesøk i 
grunnskolen med egne formidlingsopplegg (fjerde semester), som en del av undervisningen i 
litteraturformidling. 
 
Følgende undervisningsformer blir benyttet: Forelesning, verksted, seminar, veiledning, drøfting, 
presentasjon, selvstudium og observasjon. 
 
Forfatterutdanningen 2017-2019 
15 studenter, ti kvinner og fem menn, ble i juni 2017 tatt opp til utdanningen august 2017 – juni 2019. 13 
studenter gjennomførte avsluttende eksamen våren 2019.  
 
Forfatterutdanningen 2019-2021 
15 studenter, 11 kvinner og 4 menn, ble tatt opp og startet studiet høsten 2019. 
 
Studenttilfredshet  
Det er en målsetting at studenttilfredsheten skal være mellom 70 og 80%. I vurdering av studiet som helhet, i 
evalueringen studentene gjennomførte ved studieslutt i juni 2019, svarte 81,6% godt og 18,4 for det meste 
godt. 
 
Læringsutbytte 
Målet er at minst 75% av studentene skal oppleve å ha oppnådd studieplanens læringsutbytter på en god måte. 
Av studentene som avsluttet studiet våren 2019, vurderer 97% utbyttet av emnene gjennom studiet til godt 
(54,5% i snitt) eller for det meste godt (42,5% i snitt). 
Det nye kullet som har evaluert sitt første semester høsten 2019, svarer at de har hatt godt (84% i snitt) eller 
for det meste godt (16% i snitt) utbytte av semesterets 5 undervisningssamlinger. 
 
Gjennomstrømming 
Det er en målsetting at studentgjennomstrømningen for forfatterutdanningen skal være minst 85%. For kullet 
som avsluttet studiet juni 2109 var gjennomstrømmingen 87% (13/15) 
 
Undervisningspersonale 
Lærere ved instituttet som har undervist på Forfatterutdanningen i 2019: Hanne Kiil, Hilde Hagerup, Steffen 
R.M. Sørum, Kristin Ørjasæter og Dag Larsen. I tillegg engasjeres eksterne forelesere ved behov, og ved hver 
samling er det et forfatterbesøk. 
Veiledere for studentenes (2017-2019) hovedprosjekter har vært Helene Uri, Jon Ewo, Synne Lea, Hilde 
Hagerup og Dag Larsen. 
 
Samarbeid med andre 
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Forfatterutdanningen har et undervisningssamarbeid med Universitetet i Bergen og Kunsthøgskolen i Oslo. I 
tillegg har Forfatterutdanningen et nært samarbeid med Forfatterskolen ved Center for Børnelitteratur i 
Danmark, og det ble i perioden avholdt to samarbeidsmøter. Ved ett av møtene var utdanningsleder også 
gjestelærer ved Forfatterskolen. Forfatterutdanningen har også samarbeidsavtale med Skrivekunstakademiet i 
Hordaland og holder kontakt med Forfatterutdanningen ved Universitetet i Tromsø. 

 
Alumni 

Forfatterutdanningen har i 2019 arrangert to seminarer for nåværende og tidligere studenter.  

9. mars: 
 «Livet etter NBI og veien videre», seminar og skriveverksted med Widar Aspeli, Synne Lea og Dag Larsen. 

 
19. oktober:  

• Andreas Iversen og Inga Sætre: om å illustrere for andre.  
• «Hildringstimen»: sju forlagsredaktører (Vigmostad og Bjørke, Aschehoug, Ena, Cappelen Damm, 

Kagge og Samlaget): om en tittel på listen de hadde i året som gikk.  
• Ragnar Tørnquist fra Red Thread Games: innlegg om dataspillet «Draug». 

 
 
Tidligere studenter nedsatte i september et alumnistyre som i samarbeid med Norsk barnebokinstitutt skal 
forberede og forestå framtidige alumniarrangementer. Som en start gjennomførte alumnistyret et skriverksted 
for tidligere studenter i forbindelse med seminaret 19. oktober 
 
Kurs og undervisningsoppdrag i utvalg 
(Se vedlegg til årsmeldingen for utfyllende liste) 

Hanne Kiil 21.1: «’Kom så går vi inn og snoker’ – småbarnslitteratur i barnehagen», halvdagskurs for 
barnehageansatte, 12 deltakere 

Hanne Kiil 26.3: «Formidling av visuell barne- og ungdomslitteratur – evnen til å være bindeledd», kurs på 
Voksenkollen, 60 deltakere 

Hanne Kiil 2.5: «Formidling av visuell barne- og ungdomslitteratur – evnen til å være bindeledd», kurs på 
Voksenkollen, 60 deltakere 

Samarbeid med Redd Barna om prosjektet «Litteraturskaping med barn og unge» 
2019 

Norsk barnebokinstitutt inngikk i 2018 et samarbeid med Redd Barna om et prosjekt om utenforskap som 
rammer barn og ungdom tilknyttet Redd Barnas kampanje Rett til lek og fritid. Prosjektet heter 
Litteraturskaping med barn og unge, der målsettingen har vært å stimulere litteraturinteresse, barn og ungdoms 
muligheter til å uttrykke seg gjennom litteratur, og bidra til økt bevissthet og kunnskap om inkludering av alle 
barn gjennom å formidle deres egne historier.  

Redd Barna har vært ansvarlig for prosjektet og fikk midler til gjennomføring fra Norsk Kulturråd for to 
prosjekter, ett myntet på barneskolen og ett på ungdomsskolen. Norsk barnebokinstitutt har vært faglig 
ansvarlig for skrivekurs som ledes av forfattere. Barneskoleprosjektet ble gjennomført i 2018. I 2019 ble 
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tilsvarende skrivekurs gjennomført for ungdomsskoleelever, med forfatterne Camilla Kuhn, Sarah Ramin 
Osmundsen, Jan Tore Noreng og Linn T. Sunne. 

Målgrupper er  

• barn og ungdom som deltar mindre på fritidsarenaen 

• har nedsatt funksjonsevne 

• kommer fra lavinntektsfamilier 

• har minoritetsbakgrunn 

Målgrupper for fortellingene som kursene munner ut i er voksne som kan gjøre en endring for barn og ungdom 
fordi de er foresatte, er aktive på fritidsarenaer, eller gjennom sitt yrke kan bidra til tiltak og inkluderende 
politikk. 

Skoler som har mottatt skrivekurs i 2019 er: 
Bjørnevatn skole, Kirkenes 
Bjørnsletta skole, Oslo 
Bjøråsen skole, Oslo 
Engebråten skole, Oslo 
Holte skole, Kristiansand 
Lofsrud skole, Oslo 
Torpa barne- og ungdomsskole, Nordre Land 
 
Lesesirkler for formidlere 

Norsk barnebokinstitutt har i løpet av 2019 gjennomført lesesirkler på nett ved Liv Marit Weberg. Tanken bak 
tiltaket var å nå også de formidlerne som har vanskelig for å komme til Norsk barnebokinstitutts lokaler på 
kurs. Deltakerne i første runde var bibliotekansatte ved skolebibliotek, folkebibliotek og fylkesbibliotek, samt 
noen biblioteksjefer. I andre runde (november-desember) forsøkte vi i utgangspunktet å nå tidligere studenter 
ved nettstudiet, men inviterte også skolebibliotekarer spesielt. 

Til sammen har seks grupper gjennomført, med fire til seks medlemmer per gruppe. Hver gruppe har hatt fire 
møter og diskutert to-tre barnelitterære verk hver gang. Deltakerne har uttrykt at de er fornøyd med opplegget.  

Samarbeid med Fagskolen for bokbransjen 

Norsk barnebokinstitutt videreførte samarbeidet med Fagskolen for bokbransjen og utviklet brev/underviste i 
barnelitteraturhistorie og barnelitteraturens egenart. Dag Larsen og Liv Marit Weberg delte på undervisningen 
som foregikk 29. og 30. april for 20 studenter.  

Skriverommet  
Skriverommet er en seminarrekke for forfattere på initiativ fra Norsk barnebokinstitutt. Det kom i gang i 2016, 
i samarbeid med Norske- Barne og Ungdomsbokforfattere (NBU). Skriverommet skal tilby kurs, workshops 
og faglig påfyll til etablerte barne- og ungdomsbokforfattere samt tidligere forfatterstudenter ved instituttet. 
Hilde Hagerup har ansvar for det faglige innholdet i skriverommets arrangementer. 

I perioden er følgende seminarer i Skriverommet gjennomført: 

24. oktober: Om å skrive for spill, workshop med Hanne Lien. 30 deltakere.  
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Introduksjonskurs for litteraturformidlere  
Nettbasert introkurs i litteraturformidling på sosiale medier bestående av åtte korte filmer, produsert av Kristin 
Storrusten for instituttet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formidling 

• Norsk barnebokinstitutt har i 2019 avholdt sju arrangementer i samarbeid med andre  
og tre arrangementer i egen regi.  
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• I alt har Norsk barnebokinstitutts ansatte og gjester i løpet av 2019 publisert 38 formidlingsartikler på 
våre egne nettsider. 

• Ansatte har i tillegg foredratt, deltatt i debatt eller moderert ved 48 arrangementer, og gjennom disse 
nådd ca. 4000 tilhørere.  
 

Utstillinger 
Utstillingen i våre lokaler fikk en rekke endringer i 2018. I 2019 ble dette arbeidet fulgt opp videre, med ny 
foliering av glassvegg mot inngang, samt nye, nøytrale flater på hyller for bokutstilling. I starten av 2019 ble det 
satt opp en utstilling av bøker skrevet av tidligere studenter og ansatte ved instituttet.  

De nominerte til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris er presentert på en vegg i lokalene, og disse ble 
oppdatert med de aktuelle titlene fra 2019. 

På storskjerm i lokalene våre har vi vist arbeider av «månedens illustratør», og i forbindelse med utdeling av 
Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur har de nominerte bøkene, og senere 
vinnerbøkene, blitt vist på skjerm. Fysiske utgaver av vinnerbøkene har også vært på utstilling i lokalene. 

Montre med aktuelle fagutgivelser er blitt løpende oppdatert. 

Hvem skal nomineres til ALMA fra Norge? 
Norsk barnebokinstitutt, IBBY (International Board of Books for Young People) Norge, Norske barne- og 
ungdomsbokforfattere (NBU), Norsk bibliotekforening barn og unge og Norsk Litteraturfestival har 
nominasjonsrett til Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA-prisen), verdens største pris for barne- og 
ungdomslitteratur. I 2019 gikk disse organisasjonene sammen om å arrangere en nasjonal avstemning over 
hvilke to kandidater som skulle nomineres til ALMA fra Norge. 

Intensjonen var å skape oppmerksomhet om ALMA-prisen og de norske kandidatene i det norske Bokåret 
2019. 

Den nasjonale avstemningen inkluderte seks kandidater; to forfattere: Gro Dahle og Bjørn Ingvaldsen; to 
illustratører: Mari Kanstad Johnsen og Svein Nyhus; to litteraturformidlingsorganisasjoner: Foreningen !les 
og Leser søker bok. Følgende to vant den norske avstemningen: Gro Dahle og Leser søker bok. Disse ble 
derfor nominert til ALMA fra Norsk barnebokinstitutt, IBBY (International Board of Books for Young 
People) Norge, Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU), Norsk bibliotekforening barn og unge og 
Norsk Litteraturfestival.  

Da ALMA-sekretariatet 17. oktober offentliggjorde nominasjonene var det 11 nominerte fra Norge. Ni av 
disse må være nominert fra internasjonale aktører. Det viser hvor stor anseelse norsk barne- og 
ungdomslitteratur har utenfor Norge. Tiltaket blir ikke videreført. 

 
 
 
 

Arrangementer og seminarer i egen regi 
 
Utdelingen av Kulturdepartementets priser: 14. mars 
Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur utgitt i 2018. 
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Tema:  
Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande delte ut åtte priser for til sammen 415 000 kroner til 
forfattere, oversettere, illustratører og tegneserieskapere. Direktør Kristin Ørjasæter holdt velkomsttale. 
Juryen ved juryleder Silje B. Johannessen kommenterte bokåret bl.a.slik:  
«Skolen er hovedarena for handlingen i bøker for barn og ungdom i 2018, og venneproblematikk og mobbing 
er sentrale temaer, men den digitale verdenen trer også fram som en viktig sosial arena. Barn og ungdom sliter 
fortsatt med dysfunksjonelle familier, til gjengjeld får vi lese om barn som tar ansvar når de voksne ikke gjør 
det. Barn og unges engasjement i klima- og miljøkrisa speiles både i fag- og skjønnlitteraturen, men jeg-
fortellinger skiller seg klart ut som den vanligste synsvinkelen. Samtidig er fantasien på vei tilbake, og mange 
trenger det pustehullet man får gjennom humoristiske eller fantastiske historier.» 
 
Prisvinnere: 
Litteraturprisen: Bjørn Ingvaldsen for Apollo  (kr 50 000), Gyldendal 
Bildebokprisen: Ragnar Aalbu for Hakk og ve (kr 50 000), Ena forlag  
Fagbokprisen: Marta Breen og Jenny Jordahl for Kvinner i kamp (kr 50 000), Cappelen Damm 
Illustrasjonsprisen: Hilde Hodnefjeld for illustrasjonene til Bonsai. En liten bok om døden av Simon Stranger 
(kr 45 000), Magikon 
Debutantprisen: Mathias Nyhagen Asplund for Der ingen finn oss (kr 50 000), Cappelen Damm 
Oversetterprisen: Tor Tveite for oversettelsen fra finsk av Tuutikki Tononens: Monsterreisen (kr 45 000), 
Gyldendal  
Tegneserieprisen: Steffen Kvernland for En frivillig død (kr 50 000), No Comprendo Press 
Spesialprisen: Gro Dahle, Svein Nyhus og Kaia Dahle Nyhus (kr 75 000) for å behandle vanskelige temaer 
og psykisk helse i bildebøker av høy kunstnerisk kvalitet 
 
Deltakere: 150 - åpent 
Strømming: 69 
Sted: Nasjonalbibliotekets auditorium 

 

 «Merk deg dagen!» – lesninger fra 13 forfatterstudenters hovedprosjekter: 9. mai 
Tema:  
«Merk deg dagen!» er navnet på presentasjonen av hardt arbeid, og navnet på en tradisjon i Norsk 
barnebokinstitutt når studenter nærmer seg avslutning på sine to år ved Forfatterutdanningen i skrivekunst og 
litteraturformidling. Denne gang var det studenter som startet høsten 2017 og avlegger avsluttende eksamen i 
juni 2019. 

Sofie Martine Ravn Asklie, John Christian Gulliksen, Annette Saugestad Helland, Heidi Sofie Kvanvig, 
Kristina Moe-Karlsen, Elisabeth Moseng, Per Ragnar Møkleby, Håvard Nervik, Camilla Helene Sandmo, 
Morten Solheim, Kristine Rui Slettebakken, Torkil Torsvik og Elin Viktoria Unstad leste fra sine 
hovedprosjekter. 

Studentene har i løpet av studiet blitt veiledet i grupper av forfatterne Helene Uri, Jon Ewo, Synne Lea, Hilde 
Hagerup og Dag Larsen. Etter presentasjonen ønsket vi velkommen til sosialt samvær med lett servering. 
 
Deltakere: 60 
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Strømming: Nei 
Sted: Norsk barnebokinstitutts lokaler 

 

Norsk barnebokinstitutts 40-årsjubileum (1979-2019): 28. november 
Tema: 
Instituttet ble 40 år i år og vi valgte å feire dette med en stor og uformell festmarkering i våre lokaler. Vi 
inviterte alle våre kontakter; samarbeidspartnere og venner, og tidligere og nåværende studenter. Fra 
departementet kom statssekretær Jan-Christian Kolstø og instituttets nye kontaktperson Sigrid Køhn Dobbe.  

Program: 
Fra kl. 16.00: Velkomstdrink  
16.20: Velkommen ved styreleder Torbjørn Urfjell 
16.25: Tale ved statssekretær Jan-Christian Kolstø (KUD) 
16.30: Tale ved Karin Beate Vold (leder fra 1985-2008) 
16.35: Tale ved Kristin Ørjasæter, nåværende direktør 
16.45: Allsang/bursdagssang 

16.50-17.45: Mat & drikke, mingling. 
17.45-18.45: Rebusløp og quiz i lokalene 
18.45: Kaffe og kake 
19.15: Offentliggjøring av vinnerlag, premieutdeling  
19.30: Slutt  
 
Deltakere: 85 
Strømming: Nei 
Sted: Norsk barnebokinstitutts lokaler 

I tillegg til arrangementet markerte vi jubileet ved å inviterte en rekke aktører og kunstnere til å skrive om en 
hjertesak fra barne- og ungdomslitteraturfeltet. Vi fikk inn 14 saker med forskjellige tema. Parallelt bidro seks 
av instituttets ansatte med korte videoer om egne faglige fanesaker. Både artikler og videoer ble promotert over 
flere uker i november og desember.  

 

Arrangementer i samarbeid med andre 
 
Mellom tradisjon og eksperiment – norsk barnelitteratur i dag: 23. januar: 
Tema: 
I 2019 var Norge gjesteland ved bokmessen i Frankfurt. Gjestelandsstatusen innebar også et omfattende 
litteraturprogram i Tyskland gjennom hele året. Bakgrunn: Norsk barne- og ungdomslitteratur er en viktig del 
av eksporten av norsk litteratur til utlandet generelt, og til Tyskland spesielt. Hvor mye vet tyskere om norske 
illustratører og forfattere, og vårt litterære system? Og hva vet vi om dem? Norsk barnebokinstitutt var 
initiativtaker til det første arrangementet under Frankfurt-paraplyen i 2019.  

Program: 
19.00: Velkommen ved NORLA  
19.05-19.50: Å fortelle med det visuelle  
Øyvind Torseter, forfatter og illustratør, aktuell i Tyskland med bl.a bøkene Brune, Svartle, Blåse, Mulysses og 
Mulegutten, sistnevnte mottok han nylig Deutcher Jugendlitteraturpreis 2018 for i klassen bildebok. Torseter 
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er også nominert til ALMA-prisen 2019.  
Gry Moursund, forfatter og illustratør, aktuell i Tyskland med illustrasjonene til Bukkene Bruse på badeland, 
Bukkene Bruse begynner på skolen og Bukkene Bruse vender tilbake. Moursund er også nominert til ALMA-
prisen I 2019.  
19.50-20.10: Pause 
20.10-21.00: Bilder, bransje og barneperspektiv – i Norge og Tyskland  
Ines Galling, ansvarlig for tyskspråklig og skandinavisk barne- og ungdomslitteratur ved Internationale 
Jugendbibliothek, München. 
Sverre Henmo, forlagssjef for barne- og ungdomslitteratur, Aschehoug forlag. 
Kristin Ørjasæter, direktør og forsker ved Norsk barnebokinstitutt. 
 
Kveldens moderator: Ute Wegmann, journalist, forfatter og programleder i tysk radio Deutschlandfunk, Köln. 
Deltakere: 60 
Strømming: nei 
Sted: Berlin 
Arrangører: Norsk barnebokinstitutt i samarbeid med Stiftung Internationale Jugendbibliothek, NORLA og 
Den norske ambassaden i Berlin. 

 
Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger: 4.-6. februar 
Tema 
Nordisk barnebokkonferanse arrangeres annethvert år på Sølvberget i Stavanger. Årets konferanse hadde 
temaet Hvor går grensen? og tok for seg å finne ytterkantene til barneboksfæren. Med flere av Nordens fremste 
navn innen litteratur for barn og unge på programmet ønsket konferansen å diskutere hvor grensene går for 
produksjon og formidling av dagens barne- og ungdomslitteratur i Norden. 

Konferansen forskningsseminar 4.2: I grenseland – seminar om barn og lesing 
Instituttets direktør Kristin Ørjasæter var bidragsyter på seminaret med utgangspunkt i fagboken Barne- og 
ungdomslitteratur. Møtet med lesaren (2018). Her tok hun for seg hvilke sjangerforventninger som tradisjonelt 
har vært knyttet til litteratur for unge. Hva gjør at noen barne- og ungdomsbøker blir stemplet som i overkant 
vanskelig for målgruppen, mens andre automatisk faller innenfor? 
 
Deltakere: 100 
Strømming: Ja 
Sted: Sølvberget Bibliotek og Kulturhus 
Arrangører: Norsk barnebokinstitutt i samarbeid med Nordisk Barnebokkonferanse  

 

På den andre siden av treet - Nordisk råds prisprogram på Norsk Litteraturfestival: 22. mai 
Tema: 
I 2018 mottok færøyiske Bárður Oskarsson prisen for bildeboka Træið (Treet), om den engstelige kaninen 
Bob og hans bereiste venn Hilbert. Oskarssons bøker er oversatt til en rekke land og fått tallrike priser. 
Publikum møtte prisvinner Bárður Oskarsson, hans forlegger Niels Jákup Thomsen fra Bókadeild Føroya 
Lærarafelags og Dag Larsen fra Norsk barnebokinstitutt i samtale om boka, forfatterskapet og nordisk 
barnelitteratur. 
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Deltakere: 50 
Strømming: Nei 
Sted: Verdensteatret, Lillehammer 
Arrangører: Norsk barnebokinstitutt i samarbeid med Norsk Litteraturfestival 

 

I Astrid Lindgrens ånd: 23.mai 
Tema: 
Astrid Lindgren Memorial Awards (ALMA) er verdens største barne- og ungdomslitteraturpris. Våren 2019 
stemte lesere frem hvilke norske illustratører, forfattere og organisasjoner som burde nomineres til prisen, og 
til arrangementet var kortlista klar. Vi inviterte til samtale om prisen og barne- og ungdomslitteratur med de 
norske nominerte som var forfatteren Gro Dahle og leseorganisasjonen Leser søker bok. 
 
Deltakere: 100 
Strømming: Nei 
Sted: Café Stift, Lillehammer 
Arrangører: Norsk barnebokinstitutt i samarbeid Norsk Litteraturfestival, Norske Barne- og 
Ungdomsbokforfattere, Bibliotekforeningen og IBBY.  
 
 

Litteraturformidling i DKS og på andre arenaer – forskningsfunn og boklanseringer: 28. mai 
Tema: 
Hvordan fungerer litteraturformidling til barn og unge? Hvilke utfordringer finner vi innenfor DKS-systemet 
når det gjelder formidling av litteratur? Avslutningsseminar for Norsk barnebokinstitutts forskningsprosjekt 
Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse. Fra tekstidé til publikum via tekst- og formidlingsprosesser, 
og lansering av de to bøkene fra prosjektet:  

Litteraturformidling og kunstopplevelse – en studie av Den kulturelle skolesekken 
Litteraturformidlingens arenaer og praksiser  

Program 
09.30: Kaffe 
10.00: Velkommen ved Birgitte Eek, formidlingsleder ved Norsk barnebokinstitutt 
10.05-10.50: Shaun Tans visuelle univers – estetiske kvaliteter som skaper fabulerende lesere, ved Hannah 
Aukland, stipendiat ved OsloMet. 
11.00-11.25: Litterær kommunikasjon. Om forskningsprosjektet Litteratur, litteraturformidling og 
kunstopplevelse. Fra tekstidé til publikum via tekst- og formidlingsprosesser, ved direktør Kristin Ørjasæter, 
Norsk barnebokinstitutt. 
11.25-11.50: Litterære møter i DKS. Hovedfunn fra en empirisk studie, ved førsteamanuensis Anne Skaret, 
Høgskolen i Innlandet og Norsk barnebokinstitutt. 
11.50-12.15: Barns medvirkning i å skrive Bestefar og jeg-serien, ved forfatter Hilde Hagerup og illustratør 
Ingrid dos Santos 
12.15-13.00: Lunsj 
13.00-13.20: Fristed og forvandlingsrom – folkebiblioteket som formidlingsarena, ved førsteamanuensis Åse 
Kristine Tveit, OsloMet 
13.20-13.35: Tanker om å skrive, tegne og formidle Bertil blir grei, ved forfatter og illustratør Anna Fiske 
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13.35-14.00:  Digitale spill som litteraturformidlingsarena, førsteamanuensis Lykke Guanio-Uluru ved 
Høgskolen på Vestlandet intervjues av Steffen R.M. Sørum, påtroppende faglig leder for Forfatterutdanningen 
ved Norsk barnebokinstitutt. 
14.15-14.30: Digitale verktøy i formidling, ved forfatter Endre Lund Eriksen    
14.30-14.50: Sosiale medier som formidlingsarenaer for ungdomslitteratur, ved faglig leder for Nettstudiet i 
samtidslitteratur for barn og unge ved Norsk barnebokinstitutt Øystein Espe Bae 
14.50-15.00: Hilsen fra forlaget, ved forlagsredaktør Camilla Danielsen, Cappelen Damm Akademisk 

Deltakere: 80 
Strømming: 108 
Sted: Nasjonalbibliotekets store auditorium 
Arrangører: Norsk barnebokinstitutt i samarbeid med Kulturtanken og Cappelen Damm 

 

Kvaliteter i sakprosa for barn og unge-lansering av temanummer av tidsskriftet Sakprosa: 13. 6 
Tema:  
Program 
15.00: Velkommen ved Kristin Ørjasæter, direktør ved Norsk barnebokinstitutt 
15.05: Kort presentasjon av tidsskriftbidragene ved professor i sakprosa Anders Johansen, Institutt for 
informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen 
15.15: Panelsamtale ledet av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, førsteamanuensis i nordisk litteratur og 
forskningsleder ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo 
I panelet: 
Nina Goga, gjesteredaktør for temanummeret og professor i barnelitteratur ved Institutt for språk, litteratur, 
matematikk og tolking, Høgskulen på Vestlandet 
Kristian Krohg-Sørensen, illustratør, tegneserieskaper og journalist 
Hilde Dybvik, litteraturkritiker og førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet 

15.55   Oppsummering ved Johan Tønnesson, hovedredaktør for tidsskriftet Sakprosa og professor i sakprosa 
ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.  
 
Deltakere: 50 
Strømming: Nei 
Sted: Norsk barnebokinstitutts lokaler. 
Arrangører: Norsk barnebokinstitutt og tidsskriftet Sakprosa 

 

For moro skyld - seminar for kritikere og andre interesserte 25.10 
 Tema: 
Barnebokkritikk satte søkelyset på humor i litteraturen og i litteraturkritikken. Hva kjennetegner en morsom 
bok? Er det morsomt for forfatterne, illustratørene eller leserne når kritikerne tøyser? Hender det at kritikere 
avskriver en bok fordi den ikke er morsom, mens kanskje 4-åringen, som boken var ment for, ler seg skakk? 
Hender det at forlag roper så høyt om humornivået i en bok at luften går ut av den i møte med en 
ungdomsleser? Hvordan måler vi humor hos en treåring? Kan vi sile ut og peke på ingrediensene som gjør en 
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bok morsom? Kan humor både forsterke og forringe et budskap? Hva kan vi bruke humoren til, og hvor 
kommer den fra?  

Program 
9.30–10.00: Kaffe, registrering 
10.00: Velkommen – Ingvild Bræin, redaktør i Barnebokkritikk 
10.15–11.00: Innledning av Sven Svebak, professor og humorforsker ved NTNUs institutt for nevromedisin: 
«Sosialisering til fellesskap er nøkkelen til vennlig humor». 
11.00–11.45: Workshops I 
11.45–12.00: Pause 
12.00–12.45: Workshops II 
12.45–13.30: Lunsj 
13.30–14.15: Workshops III 
Innholdet i workshops: 
a)Hvor morsom er egentlig Papirfly av Liv Gulbrandsen? Leder: kritiker Guri Fjeldberg. 
b)Å more en målgruppe. Håkon Bast Mossige er tekstforfatter for serien «Rodde og Kikkan» på NRK Super. 
Han tar oss gjennom hva som fungerer og ikke, når man skal treffe barn med humor. 
c)Den morsomme kritikken. Kan kritikere være morsomme og saklige på samme tid? Når blir kritikken slem? 
Leder: kritiker Walter Wehus 
14.45–15.45: Debatt: Hva er god humor for barn og ungdom? 
Panel: Bibliotekar og ungdomsbokforsker Hedda Rosenberg, kritiker Guri Fjeldberg, forfatter Arne Svingen, 
redaktør i Ena/Vigmostad & Bjørke Nicolai Houm, faglig leder for forfatterutdanningen ved Norsk 
barnebokinstitutt Steffen R.M. Sørum. Moderator: kritiker og universitetslektor Marius Emanuelsen. 
15.45: Oppsummering v/ Periskop 

Deltakere: 50 
Strømming: Nei 
Sted: Norsk barnebokinstitutts undervisningslokaler 
Arrangører: Barnebokkritikk, Periskop og Norsk barnebokinstitutt.  
Arrangementet er støttet av Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug, Samlaget, Omnipax, Kagge, Vigmostad 
& Bjørke, og Ena, et imprint i Vigmostad & Bjørke, Periskop og IBBY. 

 
Annen formidlingsaktivitet 
Annoteringsspalte i Norsklæreren 
Hanne Kiil var ansvarlig for nr. 1-3, nr. 4 ble skrevet av Ingeborg Sivertsen Landfald.  

Lesetips for godt klassemiljø – i samarbeid med Redd Barna 
Høsten 2019  arbeidet vi frem bokanbefalinger for høytlesing i klasserommet. Hvordan kan litteratur brukes 
for å snakke om temaene vennskap, inkludering, trivsel og mobbing? Å lese en god bok høyt for klassen, kan 
være en fin inngang til å snakke med elevene om hvordan man sammen kan skape et godt klassemiljø der alle 
elevene føler seg som en del av fellesskapet. Derfor hjalp vi Redd Barna med å plukke ut noen lesetips for 1.–4. 
trinn og 5.–7. trinn. Bøkene handler om å være ny, om vennskap og uvennskap, utenforskap, inkludering, 
trivsel, mobbing og det å kjenne seg annerledes når det du aller helst vil er å passe inn i fellesskapet. Redd 
Barnas Ingen utenfor-materiell er laget for å involvere elevene i arbeidet med å skape et trygt klassemiljø.  
Lesetipsene ble formidlet til skoler i hele landet i forbindelse med skolestart. 
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Formidlingsartikler på nett 

Flukt og annengjøring i Stavanger (28.2.2019) 
Niklas R. Lello rapporterer fra ulike innlegg som omhandler flukt, integrering og annengjøring under Nordisk 
barnebokkonferanse i Stavanger. 

Å bygge en dome – eller hvordan utenforskap kan uttrykkes på flere måter (21.3.2019) 
Birgitte Eek om Veronica Salinas og Axel Rios sitt prosjekt om utenforskap: Som en del av Redd Barnas 
kampanje Rett til lek og fritid søkte Redd Barna og Norsk barnebokinstitutt midler til et felles prosjekt der vi 
gjennom litteratur skal øke bevisstheten om utenforskap. 

Om forfatterutdanningen, mangfold og barne- og ungdomslitteratur (18.6.2019) 
11. juni 2019 holdt Nasjonalbiblioteket seminaret Litteraturen som kaleidoskop. Mangfold i barne- og 
ungdomslitteratur. Instituttets utdanningsleder, Dag Larsen, var tilstede for å snakke om hvordan vår 
forfatterutdanning jobber med denne tematikken.  

Regjeringen har lansert ny biblioteksstrategi (3.9.2019) 
Niklas R. Lello: Rom for demokrati og dannelse – Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har 
lansert en felles bibliotekstrategi for perioden 2020–2023. 

Dataspillstrategi fra regjeringen (4.9.2019) 
Niklas R. Lello: Kulturdepartementet har lansert regjeringens dataspillstrategi for 2020–2022. 

Ny sakprosa til nye lesere (16.9.2019) 
Niklas R. Lello: Ved lansering av siste utgave av tidsskriftet Prosa titulert Til ungdommen, inviterte Prosa og 
Foreningen !les til et formiddagsseminar om sakprosa for unge lesere på Nasjonalbiblioteket 12. september 
2019. 

Diskusjoner om barnelitteratur (17.9.2019) 
Niklas R. Lello: oppsummeringsartikkel om flere debatter høsten 2019: Spørsmål om rasisme i 
Sitronlimonaden, barns lesing, og kjønnsrepresentasjon i ARKs barnebokpris  

Økt kulturbudsjett i 2020 (7.10.2019) 
Niklas R. Lello: om statsbudsjettet for 2020 

Leseferdighetene svekkes (5.12.2019) 
Niklas R. Lello: Én av fem 15-åringer har så svake leseferdigheter at de ikke vil være forberedt til videre 
utdanning – om PISA-resultatene. 

Kultursektoren i Regjeringens handlingsplan mot rasisme (12.12.2019) 
Niklas R. Lello om kultursektorens rolle i Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering. 

 

Norsk barnebokinstitutt 40 år – Ytringer om barnelitteratur 

Stian Holes 40 erfaringer (18.11.2019) 
40 erfaringer gjort av Stian Hole, bildebokforfatter og illustratør, i anledning Norsk barnebokinstitutts 40-
årsjubileum. 
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Film: Sakprosa for barn og unge (20.11.2019) 
Birgitte Eek, formidlingsleder ved instituttet, snakker om nye fortellinger, stemmer og erfaringer i sakprosa 
for barn og unge.  

Kritikerens (endrede) makt (22.11.2019) 
Er en kritiker en slags tatovør? Begge setter i alle fall merker. Ingvild Bræin har skrevet et essay om kritikkens 
vedheft i anledning vår førtiårsfeiring. 

Nina Gogas hjertesak om barnelitteratur (25.11.2019) 
Forskning, sakprosa og litteratursamtaler står på lista når professor Nina Goga deler sin firekamrede hjertesak. 

Om betydningen av sakprosa – en personlig opplevelse (26.11.2019) 
Arne Vestbø har i forbindelse med vårt førtiårsjubileum delt en personlig fortelling om sakprosaens 
betydning. 

Film: Barn fortjener litterære opplevelser (26.11.2019) 
Instituttets direktør, Kristin Ørjasæter, fremhever i denne filmen at det er viktig at vi har barnelitteratur som 
favner alle barn i Norge. 

Nybrottsarbeid i en barnelitterær gullalder (28.11.2019) 
I forbindelse med vårt førtiårsjubileum har Birgitte Eek snakket med Karin Beate Vold, instituttets direktør 
fra 1985 til 2008, om instituttets historie.  

Film: Barnebokbad og leselyst (30.11.2019) 
Hilde Hagerup forteller om sine erfaringer med å møte barn i barnebokbad-formatet i denne filmen laget for 
instituttets førtiårsjubileum. 

Chiki tiki ta (1.12.2019) 
Noe av det vakreste er å møte voksne der barnet, nysgjerrigheten der inne blinker til, smiler undrende med en 
liten munn i konturene av den store, skriver Anna Fiske. 

40 grunner til å lese høyt for et barn (2.12.2019) 
Hvorfor bør man lese høyt for barn? Førti svar på dette får dere fra Siri Odfjell Risdal fra Sølvberget bibliotek 
og kulturhus i Stavanger. 

Film: Hvem kan skrive om minoriteter? (4.12.2019) 
Ingeborg Sivertsen Landfald, formidlingskonsulent ved instituttet, snakker i denne filmen om litteratur med 
minoritetskarakterer og om hvem som skildrer deres erfaringer. 

40 år for barneboka (5.12.2019) 
Anne Kristin Lande var bibliotekar og bibliotekleder ved instituttet fra 1988 til 2012, og skriver om et gjensyn 
med en spesiell bok. 

Møtet (7.12.2019) 
Hannah Aukland forteller om kunstopplevelsen som vekket interessen for kompleks, eksperimentell visuell 
litteratur. 

Gjengen ved barnebordet (10.12.2019) 
Barne- og ungdomslitteraturen er i en særstilling – den blir aldri voksen, skriver Taran L. Bjørnstad og Mari 
Moen Holsve i NBU. 
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Film: Helene Uri om refleksjon (11.12.2019) 
Helene Uri forteller om sitt arbeid med refleksjon over egen skriving, og hvordan dette kan være til hjelp for 
eget forfatterskap og for våre forfatterstudenters eget refleksjonsarbeid. 

Kan vi få snakke om litteratur snart nå? (13.12.2019) 
All barnelitteratur skal fremdeles være variasjoner over dannelsesromansjangeren, synes noen å mene, skriver 
Silje Hernæs Linhart til vår førtiårsfeiring 

Sukk (14.12.2019) 
Fredrik Rysjedal har laget en tegneseriekronikk om det å lage tegneserier for barn, i anledning vår 
førtiårsfeiring. 

Førti røvere (16.12.2019) 
I eventyret er det førti røvere. I virkeligheten er det flere. Alle venter. Noen inne i grotten, noen utenfor. Widar 
Aspeli har skrevet et essay til vår førtiårsfeiring. 

Den helt spesielle debutanten (17.12.2019) 
Det har vist seg at kritikk av debutanter, barnebokdebutanter, kommer med noen helt spesielle utfordringer, 
skiver Maren Ørstavik 

Film: Ondskap i barnelitteratur (17.12.2019) 
I denne filmen snakker Kjersti Lersbryggen Mørk om bildeboka Sinna Mann av Gro Dahle og Svein Nyhus, 
som handler om familievold. 

Formidlingsartikler om forskning 

Å slippe barneleseren inn (14.2.2019) 
Ingeborg Sivertsen Landfald: Om Martin Hellströms forskning basert på et innlegg han hadde under et 
forskningsseminar på Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger. 

Når boka går online (21.2.2019) 
Ingeborg Sivertsen Landfald: Har skrevet en artikkel fra  Ayoe Quist Henkels innlegg under et 
forskningsseminar på Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger 

Skolebibliotek på timeplanen (27.3.2019) 
Ingeborg Sivertsen Landfald: Skriver om Spangereid skoles satsning på lesing og skolebibliotek med 
utgangspunkt i Line Hjellups innlegg under et forskningsseminar på Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger. 

Ingen grenser for barneboka (7.5.2019) 
Ingeborg Sivertsen Landfald: For Kristin Ørjasæter er det slett ingen grenser for barnelitteraturen – men det 
finnes derimot grenser for hva som er ei god barnebok. 

Nøkkelord for barnelitteraturen (27.5.2019) 
Ingeborg Sivertsen Landfald: Den kommende utgivelsen Keywords for children’s literature (2020) kartlegger 
begreper fra feltet som du trodde du visste betydningen av – men som viser seg å være problematiske i bruk. 

Litteraturformidling på kryss og tvers (3.6.2019) 
Ingeborg Sivertsen Landfald: Gjennom et forskningsprosjekt i regi av Norsk barnebokinstitutt, har Kristin 
Ørjasæter, Hilde Hagerup og Anne Skaret undersøkt litteraturformidlinga i Den kulturelle skolesekken. 
Fungerer denne ordningen likt rundt om i landet? 
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#Metoo inntar barnelitteraturen (25.6.2019) 
Ingeborg Sivertsen Landfald: Et knapt tiår etter førsteutgaven, slippes en ny utgave av Keywords for children’s 
literature neste år – i en offentlighet som har forandret seg mye siden 2011, med framvekst av fascisme, 
demokrati under press og klimakrisa. De oppdaterte nøkkelordene i boka viser at endringene også finnes i 
barnelitteraturen – som heller ikke har sluppet unna maktmisbruk og #metoo. 

Kan fagbøker kurere fake news? (27.6.2019) 
Ingeborg Sivertsen Landfald: Det er sant at det er barn som er framtida – men hvilken framtid får vi når barn 
ikke vet hva som er sant og hva som er fake news? 

Fornuft, følelser – og fordommer (13.9.2019) 
Ingeborg Sivertsen Landfald rapporterer fra IRSCL Conference 2019 i Stockholm. 

Klimaangst i barneboka (23.10.2019) 
Ingeborg Sivertsen Landfald: Klimaangst har blitt en del av å vokse opp. Det vises i populærkulturen, i 
miljøtematikk i barnebøker, og populære klimadystopier for ungdom. Nå forskes det også for første gang på 
nordisk barnelitteratur i et klimaperspektiv. 

Tause voggesanger i YouTubes tidsalder (28.10.2019) 
Ingeborg Sivertsen Landfald: Vi reiste til verdens største barnebokkonferanse for å høre forskere fra hele 
verden snakke om stillhet i barnelitteratur – og de hadde mye å si. 

Barnebiografier mellom barken, veden – og veven (19.11.2019) 
Ingeborg Sivertsen Landfald: De siste åra har biografier for barn tatt en vending mot visuelle billedbøker, 
hvor både tekst og illustrasjon forteller historien om et levd liv. 

Annet innhold 
Litteraturformidling på nett (9.1.2019) 
Nettbasert introkurs i litteraturformidling på sosiale medier bestående av åtte korte filmer, produsert av Kristin 
Storrusten for instituttet. 
 

Informasjon og presse 
Nettsidesaker: 134 nyheter og artikler (2018: 121) 
Nyhetsbrev:  7 (2018: 8) 
Pressemeldinger: 8 (2018: 7)   
Invitasjoner og utlysninger: 2 (2018: 10) 

Mediedekning  

Norsk barnebokinstitutt har i 2019 hatt en mediedekning på totalt 189 innslag (2018:149) 
Oversikten omfatter alt fra intervjuer, kronikker, debattinnlegg, nyhetssaker, oppslag omtaler og notiser i/på: 

• Aviser, ukeaviser og annet på nett                            

• Aviser, ukeaviser, og annet, papir                            

• Nyhetsbyråer                                                                                      

• Radio 
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41 av innslagene dreier seg om Norsk barnebokinstitutts arrangementer, 46 innslag dreier seg om 
forfatterutdanningen, 11 innslag dreier seg om Norsk barnebokinstitutts forskning og statistikk. I 86 av 
innslagene blir de ansatte selv intervjuet, deres prosjekter omtalt, eller de bidrar med kronikk, debattinnlegg, 
kommentarer eller artikler, 12 er oppslag om Norsk barnebokinstitutt gjennom andre arrangementer og 
samarbeidsprosjekter, 80 av innslagene er et resultat av initiering fra Norsk barnebokinstitutts side på ulike 
nivåer; gjennom direkte kontakt, kronikker, debattinnlegg, pressemeldinger og nyhetsbrev. De resterende er et 
resultat av initiativ fra andre aktører og media selv. 

Se årsmeldingens vedlegg for fullstendig oversikt over mediedekningen.  

Nettsider 
Barnebokinstituttets nettsted er www.barnebokinstituttet.no. Sidene driftes av Norsk barnebokinstitutt og 
Ignitias.no/MU Publishing 

 
Nettstedsstatistikk (Tall fra 2018 i parentes) 

Nettsted Antall besøk: Antall brukere: Sidevisninger 

http://barnebokinstituttet.no/ 97 021 (39 028) 61 841 (23 234) 196 295 (90 541) 

http://utstillinger.barnebokinstituttet.no
/ (avviklet i 2019) 

4 909 (4 017) 2 195 (3 105) 2 727 (8 164) 

Oppgradering av nettsiden 

IKT-løsninger i Norge skal være universelt utformet, nettsider fall innunder dette. Det er 
Digitaliseringsdirektoratet som er tilsynsmyndighet, og de har publisert følgende frister: Nye IKT-løsninger 
skal være universelt utformet fra 1. juli 2014, og alle IKT-løsninger, inkludert eksisterende løsninger, skal følge 
kravene om universell utforming innen 1. januar 2021. I tillegg gjelder reglene for utdanningssituasjoner fra 1. 
januar 2019. Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av nettsidene, slik at de kan 
benyttes av flest mulig. Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må 
oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i den tekniske standarden WCAG 2.0. 

Etter undersøkelser kom det frem at rammeverket til barnebokinstituttet.no ikke fullstendig tilfredsstilte 
minimumskravene til universell utforming. I tillegg var det flere områder der innhold på nettsiden var 
vanskelig tilgjengelig, og lite intuitivt presentert. Dette har blant annet vært påpekt i en interessehaveranalyse 
av instituttet fra januar 2019. Vi har derfor gjennomført en større oppgradering av vårt nettsted. Både for å få 
det til å samsvare med regelverk om universell utforming, for å gjøre det mer brukervennlig, og for å gjøre den 
store mengden faglig innhold lettere tilgjengelig for våre besøkende.  

Oppgraderingen innebar å bygge opp en ny innholdsstruktur og nytt visuelt grensesnitt for nettstedet. For å 
gjennomføre arbeidet tilsatte vi en utvikler i en prosjektstilling i deler av året. Vedkomne har tidligere jobbet 
ved instituttet, blant annet med å sette opp en nettløsning for utdanningene våre. I tillegg har vi bruk av 
kompetanse internt på instituttet til å videreføre arbeidet med nettsidene, og vi vil fortsette med flere 
tilpasninger og justeringer i 2020. 

http://www.barnebokinstituttet.no/
http://barnebokinstituttet.no/
http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/
http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/
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Sosiale medier  

Sosiale medier erstatter i stor grad nettsidene som hovedarena for formidling av nyhetsoppdateringer. Disse 
kanalene benyttes også i markedsføring av instituttet og våre studier. 

Twitter:  44 oppdateringer  2 460 følgere (+64) 
Facebook:  194 oppdateringer  6 133 følgere (+566) 
Instagram: 100 oppdateringer  2 826  følgere (+586) 
  309 stories 

Totalt:   647  (+203) 

Månedens illustratør 

Månedens illustratør, med arkiv av tidligere illustratører, ble i 2018-2019 flyttet til vårt hovednettsted, 
barnebokinstituttet.no. Månedens illustratør-spalten har hatt 5 741 sidevisninger i 2019.  
Nedenfor følger en oversikt over de presenterte illustratørene gjennom året. 
Januar: Monia Nilsen 
Februar: Odd Henning Skyllingstad 
Mars: Ida Larmo 
April: Signe Torp 
Mai: Martin M. Hvattum 
Juni: Henry Bronken 
Juli/August: Ingebjørg Faugestad Mæland 
September: Line Renslebråten 
Oktober: Tiril Valeur 
November: Regine Toften Holst 
Desember: Henning Lystad 
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