LES FOR FRAMTIDA!
www.fn.no/bærekraftsbiblioteket

Årsrapport 2020

Innhold
Hva er Bærekraftsbiblioteket? ................................................................................................................ 2
Bærekraftsbibliotekets adresse............................................................................................................... 2
Hvem står bak? ........................................................................................................................................ 3
Utviklingsprosessen frem til etableringen av Bærekraftsbiblioteket ...................................................... 3
Lansering ................................................................................................................................................. 4
Videre utviklingsarbeid i 2020 ................................................................................................................. 4
Påmeldte deltagere ................................................................................................................................. 4
Økonomi .................................................................................................................................................. 5
Utdyping av Bærekraftsbibliotekets innhold........................................................................................... 5
Boklister ............................................................................................................................................... 5
Aktivitetsmateriale .............................................................................................................................. 5
Veiledning ............................................................................................................................................ 6
Videoer ................................................................................................................................................ 6
Rekkevidde .............................................................................................................................................. 6
Nettsiden på FN-sambandet, Bærekraftsbibliotekets hovedside ....................................................... 6
Instagram............................................................................................................................................. 7
Yotube/videoer.................................................................................................................................... 7
Bærekraftsbiblioteket er presentert på følgende nettsider.................................................................... 7
Bærekraftsbiblioteket lever videre i andre kanaler ................................................................................ 9
Forleggerforeningen og IPA-rapport ................................................................................................... 9
Et eget forskningsprosjekt: Barnelitterære dannelsesprosesser (2020 – 2022) ............................... 10
Appelsinia-festivalen i Skien .............................................................................................................. 11
Bergen Offentlige Bibliotek ............................................................................................................... 11
Bokbussen i Trøndelag fylkesbibliotek .............................................................................................. 11
1

Lofoten Friluftsråd og Lofoten Bibliotekene ..................................................................................... 12
Hva står på planen for 2021? ................................................................................................................ 13
Resultat fra brukerundersøkelse ....................................................................................................... 13
Nordisk barnebokkonferanse (digitalt), februar 2021 ...................................................................... 13
Samarbeid med DKS .......................................................................................................................... 13
Produsere videoer for de resterende Bærekraftsmålene ................................................................. 13
Kontinuerlig arbeid med synliggjøring .............................................................................................. 14

Hva er Bærekraftsbiblioteket?
FNs bærekraftsmål er en plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene
på verdensbasis innen 2030. Bærekraftsbiblioteket gir de deltakende barna en litterær tilgang til
refleksjon over utviklingen av samfunn, økonomi og natur, og sammenhengen mellom omverdensog verdensforståelse. Prosjektet er en norsk versjon av FNs Sustainable Devlopment Goals Book Club,
og er tilpasset barn i alderen 6-12 år.
Bærekraftsbiblioteket ble publisert på FN-sambandets nettsider fra 4. mai 2020. Det består av 17
boklister med oppfølgingsmateriale, hvor hver liste er knyttet til ett bærekraftsmål. Hver bokliste
ledsages av et oppfølgingsmateriale for voksne som viser hvordan man kan snakke om bøkene man
har lest, forslag til andre typer aktiviteter og hvordan de kan forberedes, og viser hvordan man med
utgangspunkt i den aktuelle boka kan reflektere over bærekraftsmålet og hva man selv kan gjøre.
Boklistene er delt inn i aldersgruppene 6-8 år, 8-10 år, 10-12 år, og organisert slik at det er lett å finne
titler som passer for barn med ulike lesekompetanser. Til hver bokliste gis det informasjon om
hvordan de foreslåtte aktivitetene kan forberedes, mer informasjon om bærekraftsmålet, samt
angivelse av hvilke deler av læreplanverket det aktuelle materialet kan innpasses under og hvordan.
Dette er et prosjekt som engasjerer barna, styrker deres tro på seg selv som samfunnsaktører, og gir
dem verktøyene de trenger for å delta i samtaler om stadig mer aktuelle temaer.
Bærekraftsbiblioteket består av
•
•
•
•

17 boklister, én pr bærekraftsmål, der alle titler er presentert, presentasjonen er utformet
for barn, som selv skal kunne velge hvilken bok de vil lese
ett formidlingsopplegg pr bærekraftsmål-bokliste, inkludert en kort presentasjon av
bærekraftsmålet, utformet for barn
veiledning for voksne lesesirkel-ledere
videoer, både som veiledning til de voksne, og som ekstra materiale til barna

Bærekraftsbibliotekets adresse
Bærekraftsbiblioteket i sin helhet finnes her: www.fn.no/bærekraftsbiblioteket
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Hvem står bak?
Den Norske Forleggerforening har tatt initiativet til Bærekraftsbiblioteket, men overlatt utformingen
til Norsk barnebokinstitutt som har samlet et stort, ideelt barnelitteraturfaglig miljø til å delta i
utviklingsarbeidet. Koordineringen av arbeidet er lagt til et sekretariat, opprettet for dette formål.
Samarbeidspartene består foruten de to nevnte organisasjonene av Norsk Bibliotekforening, IBBY
Norge, Norsk Forfattersentrum, Norsk Oversetterforening, Norsk Faglitterær Forfatter- og
Oversetterforening, Norsk Litteraturfestival, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Leser søker
bok, Foreningen !les, Bokklubbene, forskningsmiljøet NaChiLitCul ved Høgskulen på Vestlandet,
Lillehammer UNESCO Litteraturby og FN-sambandet.
I tillegg har en rekke forlag bidratt med å gjøre bøkene i Bærekraftsbiblioteket tilgjengelig.
Første kvartal 2020 var en utviklingsperiode, der mange aktører bidro i utarbeidelsen. Deretter har
Bærekraftsbiblioteket i hovedsak blitt ivaretatt av FN-sambandet og Norsk barnebokinstitutt. Begge
følger Bærekraftsbiblioteket videre, evaluerer, reviderer og videreutvikler det - så lenge det er i bruk
frem til 2030.

Utviklingsprosessen frem til etableringen av Bærekraftsbiblioteket
I januar 2020 etablerte Norsk barnebokinstitutt et sekretariat for arbeidet med
Bærekraftsbiblioteket.
Sekretariatet:
Administrasjonskonsulent Hanna Aanerud - 40 % stilling
Formidlingskonsulent Ingeborg Landfald - 60 % stilling
Direktør for Norsk barnebokinstitutt Kristin Ørjasæter er ansvarlig
Bærekraftsbiblioteket bor på FN-sambandets undervisningssider. De har opparbeidet nettstedet og
utarbeidet presentasjonstekster for alle 17 bærekaftsmål tilpasset barn i målgruppen.
Websidene på FN-sambandet og presentasjon av bærekraftsmålene ble utviklet av:
Webredaktør Venke Uglenes
Rådgiver Ida Berge
Våren 2020 ledet sekretariatet utviklingen av Bærekraftsbiblioteket og koordinerte samarbeidet
mellom aktørene.
Møtene om boklister og aktivitetsmateriale ble avholdt i første kvartal.
Boklister og aktivitetsmateriale til Bærekraftsbiblioteket ble utviklet av:
Sekretariatet
Faglig leder for forfatterutdanningen på BA-nivå Steffen Sørum, Norsk barnebokinstitutt
Oversetter Hedda Vormeland, Norsk Oversetterforening
Sigri Sandberg og Anne Karin Sæther, Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening
Styreleder Taran Bjørnstad, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Daglig leder Monica Helvig, Leser søker bok
Daglig leder Silje Tretvoll, Foreningen !les
Professor Nina Goga, forskningsmiljøet NaChiLitCul ved Høgskulen på Vestlandet
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Gjennom første halvdel av 2020 sørget Den Norske Forleggerforening for kontakten med forlag som
er nødvendig for at bøkene skal være tilgjengelig for lesesirklene.
Kontakt med forlagene:
Rådgiver Ingvild Kogstad Bodal, Den Norske Forleggerforening
Sekretariatet
Produksjonen av veiledningsmateriale ble utviklet i 2. kvartal.
Veiledningsmateriale til Bærekraftsbiblioteket ble utviklet av:
Stipendiat Kjersti Lersbryggen Mørk, Norsk barnebokinstitutt
Lærer Liv Marit Weberg, Norsk barnebokinstitutt
Eivind Rutle, Brillefilm
Sekretariatet
FN-sambandet
Informasjons- og kommunikasjonsplaner ble utarbeidet i 2. kvartal
Informasjons- og kommunikasjonsplanene ble utarbeidet av:
Formidlingsleder Birgitte Eek, Norsk barnebokinstitutt
Daglig leder Monica Helvig, Leser søker bok
Daglig leder Silje Tretvoll, Foreningen !les
Rådgiver Ingvild Kogstad Bodal, Den Norske Forleggerforening
Sekretariatet
FN-sambandet

Lansering
Den opprinnelige planen var at Bærekraftsbiblioteket skulle lanseres i Pegasus-programmet til Norsk
litteraturfestival i mai 2020. På grunn av Covid 19-pandemien ble dette avlyst. I stedet ble
Bærekraftsbiblioteket lansert digitalt 4. mai, ved at materialet til de første bærekraftsmålene ble
publisert, nettstedet åpnet, informasjon sendt ut og påmelding gjort tilgjengelig.
For at alle bøkene på listene skal være mulig å få tak i, blir boklistene presentert for forlag, bibliotek
og bokhandler fra april, slik at de rekker å legge til rette for at alle titlene er tilgjengelige ved
skolestart i 2020, da de første lesesirklene med barn startet opp.
Alle prosjekteiere og samarbeidspartnere har bidratt med å spre informasjon om
Bærekraftsbiblioteket gjennom sine nettverk og egne nyhetsbrev. FN-sambandet og Foreningen !Les
har spesielt tatt ansvar for at informasjonen skulle nå ut til skolen. Leser søker bok har tatt et spesielt
ansvar for at informasjonen skulle nå ut til bibliotekene, også gjennom Nasjonalbibliotekets kanaler.
Sekretariatet har utarbeidet informasjonen.

Videre utviklingsarbeid i 2020
Etter lanseringen fortsatte sekretariatet og utarbeide innholdet til det komplette
Bærekraftsbiblioteket. FN-sambandet la ut materialet til alle de 17 bærekraftsmålene innen
skolestart 2020. Promovideo og instruksjonsvideo for voksne ble produsert, likeledes
inspirasjonsvideoer rettet mot barn tilknyttet fem bærekraftsmål.

Påmeldte deltagere
Ved utgangen av 2020 hadde i underkant av 100 skoler, bibliotek og andre meldt seg som brukere av
Bærekraftsbiblioteket. Da Bærekraftsbiblioteket er åpent tilgjengelig er det nok flere som bruker det
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enn de påmeldte. De som er påmeldt har meldt seg via nettsiden. Det er hovedsakelig bibliotekarer
og lærere som melder seg på, men vi har også fått påmeldinger fra f.eks. leseambassadører i
kommunene, musikere/kunstnere og hjelpearbeidere. Påmeldingen fordeler seg slik:
Lærere: 60 påmeldte
Bibliotekarer: 20 påmeldte
Andre: 20 påmeldte
Sekretariatet holder løpende kontakt med de påmeldte.

Økonomi
Bærekraftsbiblioteket ble i 2020 finansiert av Den Norske Forleggerforeningen, Norsk Faglitterær
Forfatter- og Oversetterforening, Utdanningsdirektoratet, FN-sambandet og Norsk barnebokinstitutt.
Det ble forgjeves søkt om tilskudd fra Fritt ord, Sparebankstiftelsen og UNESCO. Gaveforsterkning,
som ble innvilget fra Kulturdepartementet blir utbetalt i 2021.
Kostnader er gått til lønn til sekretariatet, produksjon av instruksjons- og synliggjøringsvideoer til
Bærekraftsbiblioteket. Det er nedlagt et stort arbeid i FN-sambandet og i sekretariatet og Norsk
barnebokinstitutt for øvrig. En betydelig antall arbeidstimer er også nedlagt fra Norsk
Oversetterforening, Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, Norske Barne- og
Ungdomsbokforfattere, Leser søker bok, og Foreningen !les. Også Bokklubbene og forskningsmiljøet
NaChiLitCul ved Høgskulen på Vestlandet har bidratt.

Utdyping av Bærekraftsbibliotekets innhold
Boklister
Hver av de 17 boklistene er knyttet til ett bærekraftsmål. Til hvert bærekraftsmål er det en kort
presentasjon utformet for barn av hva målet betyr.
Boklistene er en samling av minst fem (maksimalt ti) titler som har et innhold som kan lede til
refleksjon over det aktuelle bærekraftsmålet. Alle titlene er utgitt på norsk (nynorsk eller bokmål), de
er fag- og skjønnlitterære, har høy kvalitet, noen har samisk utgangspunkt.
Boklistene er delt inn i aldersgruppene 6-8 år, 8-10 år, 10-12 år, og organisert slik at det er lett å finne
titler som passer for barn med ulike lesekompetanser. Hver tittel blir kort presentert, slik at det skal
være enkelt å velge hvilken tittel en vil konsentrere seg om. Bokpresentasjonene er henvendt mot
barn.

Aktivitetsmateriale
Til hver bokliste er det utarbeidet et separat aktivitetsmateriale. Dette består av spørsmål til bøkene
på boklisten og spørsmål som knytter bøkene sammen med bærekraftsmålene. Det er en rekke
forslag til andre aktiviteter som ordsky, dikt-, tegne- og sammenligningsoppgaver.
En inspirasjonsvideo pr bærekraftsmål skal også inngå. Tre slike er publisert i 2020. De øvrige
publiseres i løpet av 2021. Videoene kan for eksempel presentere en forfatter som inngår i den
aktuelle boklista, eventuelt en annen eller flere personer som gjør bærekraftsmålets
problemstillinger relevante for barn i Norge, eller barn diskuterer bærekraftsmålets relevans, eller
gjør noe som har relevans for bærekraftsmålet.
Til det foreslåtte aktivitetsmaterialet inngår det informasjon om hvordan aktivitetetene kan
forberedes. Det gis også mer informasjon om bærekraftsmålet, samt angivelse av hvilke deler av
læreplanverket det aktuelle materialet kan innpasses under og hvordan.
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Veiledning
Den veiledningen som er utarbeidet for lærere og andre voksne som leder lesesirkler for barn,
inneholder forslag til hvordan man kan etablere lesesirkler og få tak i de bøkene som deltakerne skal
lese. Veiledningen gir innføring i en modell for litterære samtaler preget av personlig tilnærming til
litteratur og lesesirkel-rollespill-metoder.

Videoer
I tillegg til promovideo og instruksjonsvideo er det i 2020 produsert fem inspirasjonsvideoer til hver
sitt bærekraftsmål. Videoer for de resterende målene blir produsert i 2021.
Hva er Bærekraftsbiblioteket? Med Liv Gulbrandsen
Publisert 2. mai 2020
Slik holder du en lesesirkel! Med Liv Gulbrandsen
Publisert 13. august 2020
Mål 10: Det må bli mindre forskjell mellom fattige og rike
Kristin Roskifte med boka Alle sammen teller (Magikon)

Publisert 15. desember 2020
Mål 3 – God helse til alle
Brynjulf Jung Tjønn med boka Smadra (Flamme forlag)
Publisert 5. januar 2021
Mål 4 – Alle skal få god utdanning på skolen
Anna Fiske med boka Hvordan begynner man på skolen? (Cappelen Damm)
Publisert 27. januar 2021
Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Anders Totland med boka Den norske slavehandelen (Gyldendal)
Publiseres februar 2021
Mål 2 – Ingen skal sulte
Veronica Salinas med boka Sulten (Magikon)
Publiseres februar 2021
Alle videoene er tilgjengelig på FN-sambandets YouTube-kanal, og legges også ut på
Bærekraftsbibliotekets nettside under det aktuelle målet. I tillegg blir videoene delt i sosiale medier
av samarbeidspartnerne.
De to første introduksjonsvideoene er ment som informasjon og veiledning rettet mot de voksne,
mens videoene som handler om bærekraftsmålene koblet opp mot en bok fra boklistene har barna
som målgruppe. Videoene kan brukes i undervisning eller i lesesirklene.
Videoene er produsert av Eivind Rutle (Brillefilm).

Rekkevidde
Nettsiden på FN-sambandet, Bærekraftsbibliotekets hovedside
Bærekraftsbiblioteket finner man her, og nettsiden har i løpet av 2020 hatt 48 122 sidevisninger og
10 000 økter. Man ser på grafen nedenfor at nettsiden hadde mange sidevisninger rundt lanseringen
i mai, men at det avtok mot sommeren og gjennom sommerferien. Da vi startet opp igjen med
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nyhetsbrev og annen form for synliggjøring utover høsten har antall besøkende steget, og man ser at
det er blitt brukt mer utover høsten enn på vårparten.

Statistikken viser at de fleste finner Bærekraftsbiblioteket via disse nettsidene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Google-søk
Direktelenke
Facebook
Globalskole.no
Barnebokinstituttet.no
Foreningenles.no
Bing
Facebook
Gyldendal.no

Instagram
I 17 uker fra høsten og frem mot jul, har Norsk barnebokinstitutt delt ett og ett bærekraftsmål og de
tilhørende bøkene på Instagram. I Instagram stories har Norsk barnebokinstitutt fått totalt 21 128
visninger, og i snitt 1 243 visninger pr. bærekraftsmål. Gjennomsnittlig antall visninger pr. bilde er
omlag 100.
I Instagram posts har totalt antall visninger vært 13 418, med et gjennomsnitt på 839 pr.
bærekraftsmål, totalt antall likerklikk var 686, i snitt 43 pr. post.

Yotube/videoer
Videoene har sammenlagt (hos FN-sambandet og flere aktører) hatt en rekkevidde på ca. 17 000
personer (både på YouTube og i sosiale medier), og har til sammen ca. 4500 avspillinger.
Bærekraftsbiblioteket er presentert på sosiale medier av andre aktører også. Vi mangler full oversikt
over dette, og tallene som er oppgitt her er derfor lavere enn det reelle.

Bærekraftsbiblioteket er presentert på følgende nettsider
FN sambandet
https://www.fn.no/undervisning/undervisningsopplegg/5-7-trinn/baerekraftsbiblioteket
Norsk barnebokinstitutt:
https://barnebokinstituttet.no/baerekraftsbiblioteket/
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Bokklubben:
https://www.bokklubben.no/side.do?dokId=679465
Leser Søker Bok:
https://lesersokerbok.no/aktuelt/baerekraftsbiblioteket/
Samt anbefalt bøkene som er aktuelle i BokSøk:
https://boksok.no/liste/baerekraftsbiblioteket/
Foreningen !Les:
https://foreningenles.no/baerekraftsbiblioteket-er-klart
Gyldendal:
https://www.gyldendal.no/artikler/baerekraftsbiblioteket/
Den Norske Forleggerforening:
https://forleggerforeningen.no/baerekraftsbiblioteket/
Trøndelag Fylkesbibliotek:
https://web.trondelagfylke.no/trondelag-fylkesbibliotek/tjenester/lesesett2/barekraftsbiblioteket/
Periskop:
http://www.periskop.no/disse-bokene-skal-hjelpe-oss-a-na-baerekraftsmalene/
Halden Bibliotek:
https://haldenbibliotek.no/baerekraftsbiblioteket/
NFFO:
https://nffo.no/aktuelt/nyheter/baerekraftsbiblioteket-er-klart
Bibliotekutvikling.no
https://bibliotekutvikling.no/2020/05/04/baerekraftsbiblioteket-er-lansert/
Rjukan Bibliotek:
https://tinnbib.no/?p=22161
Lærerbloggen:
https://martinjohannessen.blogspot.com/2020/05/brekraftsbiblioteket-les-for-framtida.html
Viken Fylkesbibliotek:
https://vikenfylkesbibliotek.no/baerekraftsbiblioteket-viken-fylkesbibliotek-har-klassesett/
Haugesund Bibliotek:
https://haugesundbibliotek.no/baerekraftbiblioteket/
Lillehammer Bibliotek:
https://p.lillehammerbibliotek.no/2020/05/05/les-for-framtida-baerekraftsbiblioteket/
Naturpress – Den grønne dagsavisen:
https://www.naturpress.no/2020/05/10/na-er-baerekraftsbiblioteket-her/
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Turneorganisasjonen:
https://www.turneorg.no/digitale-tips/
Transitmagasin – det globale perspektivet:
https://www.transitmag.no/2020/05/10/na-er-baerekraftsbiblioteket-her/
Intervju med Ingeborg Landfald hos Fabelaktig Formidling
https://www.fabelaktigformidling.no/artikkel/har-laget-digitalt-bibliotek-om-baerekraft

Bærekraftsbiblioteket lever videre i andre kanaler
Forleggerforeningen og IPA-rapport
I 2020 planla Forleggerforeningen å arrangere Den internasjonale forleggerforeningens 33.
verdenskongress. Kongressen skulle arrangeres på Lillehammer, samtidig med Norsk
litteraturfestival. Under kongressen skulle Forleggerforeningen bl.a. lansere en rapport om arbeidet
forlagsbransjen retter mot bærekraftsmålene, hvor Bærekraftsbibliotektet skulle være med som et
av tiltakene. Til denne rapporten skulle det følge en «how to» for Bærekraftsbiblioteket, som var
ment til å inspirere andre til å lage tilsvarende opplegg i sine egne land.
Verdenskongressen ble avlyst som følge av koronasituasjonen, men Forleggerforeningen og
International Publishers Association har utarbedet og publisert rapporten. Skjermbilde av noen av
sidene som gjelder Bærekraftsbiblioteket er lagt til her:
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Et eget forskningsprosjekt: Barnelitterære dannelsesprosesser (2020 – 2022)
Ved Norsk barnebokinstitutt er det etablert et tre-årig forskningsprosjekt med kunstnerisk og
vitenskapelig utforskning av forestillinger om hva barnelitteratur skal være og gjøre.
Bærekraftsbiblioteket undersøkes i større eller mindre grad i seks av del-prosjektene. Se:
https://barnebokinstituttet.no/forskning/forskningsprosjekter/barnelitteraere-dannelsesprosesser/
Barnelitteratur som kunst og/eller pedagogikk har vært et sentralt omdreiningspunkt i diskusjoner
om barnelitteraturens egenart. Hva skal barnelitteratur være, og hva skal den gjøre? Hvilken
utfordring representerer et pedagogisk kunstsyn for den barnelitterære forfatteren, og hvor fri blir
kunsten dersom den skal forholde seg til gode intensjoner og være oppdragende og dannende? I
barnelitteraturforskningen har man historisk sett hatt ulike syn på hva forskningsblikket skal rettes
mot; det lesende barnet eller litteraturen. Utover på 2000-tallet har forskningen i større grad enn
tidligere åpner for et mangfold av tilnærmingsmåter, som inkorporerer forskningsinteresser rettet
både mot barnet og litteraturen. I dag kan barnelitteratur dermed forstås både som kunst,
kunnskapskilde og identifikasjons-, sosialiserings- og oppdragelsesagent. Nyere og aktuelle eksempler
på det spenner fra FNs barnebokklubb Sustainable Development Goals Book Club og den norske
varianten Bærekraftsbiblioteket til den økokritiske retningen innenfor litteraturvitenskapen, som har
inspirert en rekke studier av barnelitterære tekster på 2000-tallet.
De overordnede forskningsspørsmålene som prosjektet skal svare på, er som følger: Hvordan kan vi
forstå dannelse i et barnelitterært perspektiv: Former dannelsesperspektivet synet på hva
barnelitteratur er, og i så fall hvordan? Hva innebærer egentlig begrepet ’barnelitterær dannelse’,
hvem er det som dannes, hvordan, og til hva? Forskningsspørsmålene er brutt ned i følgende
problemstillinger:


Hvilke virkemidler bruker barnelitteraturen for å danne barneleserne?
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Skaper barnelitteratur rom for gjenkjennelse? I så fall, hvordan, og for hvem?
Hvilke erfaringer kan barnelitteratur framstille, og på hvilke måter?
Hvilke stemmer får plass i tekster for barn og unge?
Uttrykker barne- og ungdomslitteratur forestillinger om kjønn, og i så fall, på hvilke måter?
Hvordan utvikles en barnelitterær leser- og forfatteridentitet i forhold til et
dannelsesparadigme?
Hvilke dannelsesprosesser kan finne sted i møter mellom barnelitteratur og lesere i ulike
kontekster?
Er forestillingen om litterær dannelse forenlig med kunstnerisk frihet?
Hvordan har man forstått litterær dannelse i et historisk perspektiv, og hvordan forstås
litterær dannelse i dag?

Problemstillingene skal undersøkes med både kunstneriske og vitenskapelige metoder. Seks
skrivekunstnere ansatt ved Norsk barnebokinstitutt deltar i prosjektet sammen med ni vitenskapelige
ansatte ved Norsk barnebokinstitutt, OsloMet, Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Innlandet.

Appelsinia-festivalen i Skien
Under Appelsinia litteraturfestival i Skien, holdt Ingeborg Landfald et foredrag om
Bærekraftsbiblioteket som en del av alumni-seminaret for tidligere forfatterstudenter ved Norsk
barnebokinstitutt. Seminaret ble kalt «Den gode vilje i barnelitteraturen», der forholdet mellom
kunst og pedagogikk var tema. Her ble Bærekraftsbiblioteket presentert med særlig utgangspunkt i
kriteriene som ligger til grunn for bøkene som er valgt ut. Landfald drøftet de hensyn som er blitt satt
opp mot hverandre i arbeidet med boklistene, presenterte noen av dem, og reflekterte især rundt de
målene det har vært utfordrende å finne bøker til. Avslutningsvis gikk foredraget inn i en refleksjon
over forhodet mellom litteratursyn og nyttesyn i et slikt prosjekt, før foredraget ble fulgt opp av
samtale og gruppearbeid blant publikum.

Bergen Offentlige Bibliotek
Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) lager en digital formidling av Bærekraftsbiblioteket. Med
utgangspunkt i boklistene fra Bærekraftsbiblioteket lager de filmsnutter/episoder for de yngste
elevene i grunnskolen for å styrke de litterære samtalene i klasserom. BOB ønsker å bidra med et
verktøy til lærere og elever som kan være en innfallsvinkel for slike samtaler. De belyser én av
bøkene fra hver bokliste som er egnet for aldersgruppen 5-9 år, og kontekstualiserer innholdet i
boken med en nærliggende problemstilling til en 5-9 åring i Norge. Den digitale formidlingen har som
mål å hjelpe barna til å sette bærekraftsmålene i perspektiv, slik at de kan forstå og samtale om
verdien av FNs bærekraftsmål med medelever og lærere (og forhåpentligvis fortsette samtalen
hjemme).
Bergen Offentlige Bibliotek ser et stort potensial for formidlingsopplegg i Bærekraftsbiblioteket. De
utforsker derfor forskjellige tilnærmingsmåter for å formidle konseptet til ulike aldersgrupper.

Bokbussen i Trøndelag fylkesbibliotek
Fra tidlig i prosjektet har Trøndelag fylkesbibliotek vist interesse for Bærekraftsbiblioket, og har
gjennom 2020 gjort flere opplegg med Bærekraftsbiblioteket i fokus. Først og fremst har de kjøpt inn
lesesett og har bygd opp en god samling med bøker fra Bærekraftsbiblioteket. En oversikt over disse
på deres hjemmesider: https://web.trondelagfylke.no/trondelagfylkesbibliotek/tjenester/lesesett2/barekraftsbiblioteket/
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Trøndelag fylkesbiblioteks bokbuss deltok på Vrimmel-festivalen, med opplegg for barneskolen og
ungdomsskolen. For barneskolen arrangerte de en bokprat om bøkene som går på bærekraftsmål 15,
livet på land. For ungdomsskolen hadde de et opplegg med forfatter Anne-Grethe Leine Bientie,
forfatter av boka En skikkelig flink liten reingjeter. Her besøkte de tre skoler i Ytre Namdal i løpet av
tre dager.
I tillegg planla de en bokbussturné med opplegg rundt Bærekraftsbiblioteket, men som mye annet
måtte dette avlyses pga. koronoasituasjonen. Derfor valgte de å gå sammen med FN-sambandets
avdeling i Trøndelag, og lagde formidlingsvideoer som en erstatter til skolebesøk. Disse videoene ble
sendt ut med bokkasser, plakater og bokmerker til de skolene som egentlig skulle fått besøk av
bokbussen i høst.
Trøndelag fylkesbibliotek har mottatt tilskudd fra Fritt Ord, i forbindelse med utlysningen "Pengene
og livet." Midlene skal gå til et formidlingsopplegg med utgangspunkt i sakprosa og/eller
skjønnlitteratur om økonomi. Her tok de utgangspunkt i barnefattigdom i Norge (bærekraftsmål 1) og
to bøker fra Bærekraftsbiblioteket: Syden av Marianne Kaurin og Buffy By av Ingeborg Arvola.
Barna vil gjennom metoden Barnebokbad jobbe grundig med bøkene våren 2021, og prosessen
ender i en heldags litteraturfestival ved deres lokale folkebibibliotek. Det er for tiden usikkert om det
kan gjennomføres i vår, men prosjektet går over to år, fra 2021-22.
Videoene fra Trøndelag Fylkesbibliotek og FN-sambandet finnes her:
https://vimeo.com/488408224
https://vimeo.com/488408964
Passord: Bærekraft2020

Lofoten Friluftsråd og Lofoten Bibliotekene
I et samarbeid mellom Lofoten Friluftsråd og Lofoten Bibliotekene, er det satt ut postkasser med
bærekraftsbøkene rundt omkring i Lofoten. I tillegg har Flakstad kommune et friluftsbibliotek med
bøker for barn og unge. På bildene nedenfor ser du postkasse-biblioteket i en gapahuk i Skjelfjord.
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Hva står på planen for 2021?
Resultat fra brukerundersøkelse
I slutten av desember 2020 ble det sendt ut en brukerundersøkelse til Bærekraftsbibliotekets
påmeldte. Etter en påminnelse over nyttår var det kommet inn 14 svar. Selv om det ikke er så mange
tilbakemeldinger, var de kommentarene vi mottok likevel nyttige. Resultatene kan oppsummeres
slik:







Om lag 90% hadde tatt i bruk Bærekraftsbiblioteket eller planla oppstart i 2021
De fleste hadde funnet Bærekraftsbiblioteket via nyhetsbrev, sosiale medier eller bekjente
Alle som svarte var fornøyd med boklistene
Det kommer frem av undersøkelsen at tilgjengelighet er et repeterende problem, dette har vi
også fått inntrykk av fra tilbakemeldinger på e-post. Brukerne har ikke alltid budsjett eller
mulighet til å få tak i bøkene
Et fåtall av de som svarer har tatt i bruk aktivitetsmaterialet, noe vi også mistenkte basert på
tilbakemeldinger vi har fått

Svarene fra undersøkelsen vil sekretariatet og samarbeidspartnerne ta med seg videre i arbeidet med
revidere og forbedre tilbudet.

Nordisk barnebokkonferanse (digitalt), februar 2021
Tirsdag 2. februar, kl. 12.15-12.40 vil Ingeborg Landfald holde foredrag over Bærekraftsbiblioteket på
Nordisk barnebokkonferanse. Fordraget holdes digitalt. Tittelen er: Bærekraftsbiblioteket: Les for
framtida!
Landfald presenterer foredraget slik: Kan god litteratur hjelpe barn med å forstå utfordringene
verden står over i dag, og samtidig la leseopplevelsen stå i fokus? Til skoleåret 2020 ble
Bærekraftsbiblioteket lansert – en norsk versjon av FNs internasjonale SDG Book Club. Biblioteket er
en samling av boklister, aktiviteter og spørsmål til hvert av FNs 17 bærekraftsmål, utarbeidet som
lesesirkler for alle barn mellom 6 og 12 år. Men hva slags bøker finnes egentlig i biblioteket, og
hvordan er de valgt ut? I dette foredraget presenterer vi ideen bak Bærekraftsbiblioteket, og tar et
dypdykk ned i noen av boklistene vi har satt sammen.

Samarbeid med DKS
Fagansvarlig litteratur i DKS Innlandet Widar Aspeli har tatt initiativ til et DKS-samarbeid med
utgangspunkt i Bærekraftsbiblioteket. Kulturtanken, Leser Søker Bok, Foreningen !les og Norsk
Forfattersentrum er blant de involverte. Tanken er at bøker som er representert i
Bærekraftsbiblioteket blir presentert gjennom DKS-turneer på en slik måte at de bidrar til å skape
gode samtaler rundt bærekraftsmålene for elevene på skolen, og Bærekraftsbiblioteket kan leve
videre der etter at DKS-aktøren har reist videre.

Produsere videoer for de resterende Bærekraftsmålene
I samarbeid med Eivind Rutle (Brillefilm), skal det produseres videoer for de resterende
bærekraftsmålene. Videoene skal ha barn som målgruppe, og vil ha samme form som de fem
inspirasjonsvideoene som ble produsert i 2020. De nye videoene forventes å være ferdigstilt til
sommeren 2021.
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Kontinuerlig arbeid med synliggjøring
Mye av det vi håpet å kunne gjennomføre i 2020 ble avlyst pga. koronasituasjonen. Det jobbes
fortsatt med synliggjøring, og ny kommunikasjonsplan for 2021 vil være klar i løpet av første kvartal
2021.
Første møte med informasjonsgruppa (Norsk barnebokinstitutt, Leser Søker Bok, Foreningen !les, FNsambandet og Forleggerforeningen) gjennomføres i midten av februar, og alle samarbeidspartnere vil
bli orientert om de planene vi legger for 2021 i etterkant av møtet.
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