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ABM-PROSJEKT:  
FRITT VALG – Hva barn/unge 11 – 17 år leser                                      
 
Deltakere: Bergen Off. Bibliotek, prosjektkoordinator i fase I 
                      Partner i regionen: Kvinnherad folkebibliotek 
                   Deichmanske bibliotek 
                      Partner: Sør-Odal folkebibliotek 
                   Trondheim folkebibliotek 
                      Partner:  Et mindre folkebibliotek i fylket 
                   Stavanger bibliotek 
                      Partner: Et bibliotek i Sør-Rogaland 
Et utviklingsprosjekt i flere faser  
Det er nå et klart politisk mål å øke lesningen blant barn og unge. 
Det gjelder både teknisk leseferdighet og forståelse, 
og det å få et forhold til litteratur/skjønnlitteratur som en kunstnerisk opplevelse.   
 
Målgruppe: 
1) Alle som styrer rammebetingelsene for lesing og litteraturtilbudet for barn/unge 11 – 17 år. 
2) De større barn og unge selv. 
 
Fase 1:  
Mål: Få bedre kunnskap om hva barn/unge 11 – 17 år leser når det skjer på deres egne 
premisser, i folkebibliotek. 
 
Periode: Fra høsten 2003 til våren 2004.  
 
Metode:  
Statistikkinnsamling, sammenstilling av data og analyse av barn og unges folkebiblioteklån av 
bøker og andre medier. 
Data kan innsamles på grunnlag av ulike aldersgruppers bruk av sitt personlige lånekort  for 
lån av ulike medier. 
Aktuelle aldersgrupper: fra og med 11 år og oppover til og med 17 år, fordelt på  gutter og 
jenter. Tall på aktuelle lånere må sammenholdes med totale befolkningstall, for at også 
bibliotekenes ”grep” på barn og unge kan analyseres. 
(For yngre barn lånes det oftere på foreldres/omsorgspersoners lånekort, og det kan gi et upålitelig statistisk 
resultat.) 
 
Valg av innsamlingssteder: 
Det er interessant å se lånernes preferanser når utvalget er stort og allsidig, og når det er klart 
mindre. 
Aktuelle bibliotek for datainnsamling: Storbybibliotekene og fire mindre folkebibliotek, på 
god avstand fra byenes influensområde. 



Bibliotek-Systemer AS kan ganske enkelt ta ut statistikk for alle BIBLIOFIL-bibliotek i 
landet, og dermed kan et rimelig stort statistisk materiale danne bakgrunn for 
deltakerbibliotekenes egne tall. 
 
For å få identisk statistikk burde bare bibliotek med samme biblioteksystem  delta. Det er 
likevel så interessant å få med deltakere ut fra andre kriterier at prosjektet også bør omfatte 
arbeid med å få likeartet statistikk fra flere biblioteksystemer enn BIBLIOFIL.  
 
Forberedelse, bearbeiding: 
Presis beskrivelse av hvilke data som skal med i statistikken. Samtaler med Bibliotek-
Systemer AS og andre systemleverandører om muligheten for å ta ut likartet statistikk. (En 
referanse kan være de statistikker på dette området som Bergen Off. Bibliotek tar ut og 
sammenstiller fra tid til annen). 
 
Det kan være behov for midler til tilretteleggende forarbeid: 
En del bibliotek har ikke tilstrekkelig ”merking” av aktuelle litteraturgrupper til å få ut 
detaljert nok materiale. For disse kan det være behov for ekstra midler til å få slik merking 
utført og etablert som fast rutine. 
 
Det innsamlete materiale sammenstilles etter felles mal, koordinert av en 
prosjektmedarbeider. 
Dataene presenteres og gjennomdrøftes av alle deltakerne. 
 
Resultatene presenteres 
Resultatene skal først gjøres kjent for oppdragsgiver ABM-utvikling.  
Deretter skal resultatene, f.eks i god artikkelform, gjøres kjent for allmennheten og for de 
store fagmiljøene som arbeider med barn/unge og lesning, og innenfor skolesektoren. 
Resultatene legges også ut på de deltakende biblioteks hjemmesider. 
 
Fase II  Forbedring av praksis i de deltakende bibliotek, og evt. utprøving av nye 
opplegg og arbeidsformer 
 
Periode: fra våren 2004 til desember 2004. 
 
De deltakende bibliotek går gjennom statistikkanalysene, og ser på hvilken praksis som ligger 
bak mulige ulikheter, og evt. ulik resultatoppnåelse, for å finne frem til en best mulig praksis 
(innen for eksisterende rammebetingelser). 
 
Effekten av nye/andre tiltak som prøves ut, måles før og etter via statistikker, og drøftes i 
gruppen. 
 
Fase III  Oppsummering av erfaringene. Utvide prosjektet til å omfatte mange deltakere 
 
Periode: fra og med vår 2005. 
 
Prosjektet kan utvides til flere deltakere, og disse kan lage nye samarbeidsgrupper hvis 
antallet blir stort. Gruppene bør organiseres på tvers av geografi.  
Benchmarking vektlegges sterkere. 
 



Det er særlig interessant, med tanke på utvikling av en formålstjenlig bibliotekpolitikk, å se på 
hvordan folkebibliotek på små og større steder, spredd eller tettbygde strøk, etc. har ”inntak” 
hos barn/unge, evt. også unge voksne, innen sine virkeområde. 
 
Prosjektbudsjett 
 
Prosjektet må forankres i bibliotekenes ledelse. 
I tillegg vil det være behov for noe midler til prosjektmedarbeider for å tilrettelegge 
prosjektet/ datainnsamlingen, forberede koordinerende møter og for å ta etterarbeid på det 
innsamlete materiale. 
 
UTGIFTER: 
 
Fase I: 
 
Prosjektmedarbeider, brutto lønn 3 mnd.                                    99.000 
Arbeidstid/møter for deltakerne, brutto lønn 1mnd på hver,     250.000 
Uttak av statistikk og bearbeidelse, systemleverandørere           60.000 
Reiser/opphold for 2 koordinerende møter med 12 deltakere:    75.000  
 
Fase II: 
Prosjektmedarbeider, brutto lønn 1 mnd.                                     34.000 
Arbeidstid/møter for deltakerne, brutto lønn 2mnd på hver,      500.000 
Reiser/opphold for 2 koordinerende møter med 12 deltakere:     75.000  
 
Fase III 
Resultatformidling, rekruttering av nye deltakere, lønn 3 mnd.  107.000 
                                                                          Utgifter i alt: 1.200.000    
 
INNTEKTER: 
Tilskudd fra ABM-utvikling                                                        900.000 
Tilskudd fra deltakende kommuner, i alt                                     300.000 
                                                                         Inntekter i alt: 1.200.000 
 
 
For samarbeidspartnerne: 
 
 
Trine Kolderup Flaten 
biblioteksjef 
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