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Mål for prosjektet
Målet var å introdusere aktuelle bøker for ungdom i alderen 13-16 år via webApp
med bruk av spillelementer. De unge skulle bruke sine leseopplevelser kreativt og
videreformidle disse gjennom å lage animasjon, tegne og skrive om gode bøker. Å
nå de som ikke leser mye var et uttalt mål og det skulle være enkelt å delta.

Rapportsammendrag
I 2013 deltok 18 av 22 folkebibliotek i Akershus i Bibliotekspillet. Just READ it! er å
regne som en videreføring, og vi har dratt nytte av erfaringene fra Bibliotekspillet.
Just READ it! kom i stand etter en idé fra Asker bibliotek. Akershus fylkesbibliotek
har hatt prosjektansvar, men Asker bibliotek har vært tungt inne i prosjektet, og
ungdomsbibliotekarene i flere folkebibliotek har bidratt aktivt. Erfaringene fra
samarbeidet understreker viktigheten av god planlegging og klargjøring av
forventninger. Avtaler om tidsestimat bør inngås for å gi forutsigbarhet for alle
involverte.
Vi introduserte webAppen på kurs og møter i og utenfor eget fylke gjennom hele
prosjektperioda, og vi opplevde at det var engasjement og forventning til
prosjektet. Lukket Facebook-gruppe b

Utviklingsfasen:
Studenter fra NITH (nå Westerdals) hadde Just READ it! som bacheloroppgave og
stod for den grunnleggende programmeringen. Valget falt på webApp fordi det kan
brukes på alle enheter(pc, smarttelefon og nettbrett) og ikke har samme
godkjenningskrav som en app. Prosjektideen var løst formulert og ingen av de
involverte hadde vært med på lignende prosjekt tidligere. Vi brukte derfor mer tid
enn planlagt på å komme fram til et konsept vi var tilfreds med. I sin tur gjorde
dette at vi fikk for dårlig tid til markedsføringen av produktet. Erfaringen med å
engasjere studenter god, men det stiller store krav til prosjektstyring og
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kommunikasjon. En profesjonell spillutvikler fullførte programmeringen. Det var
interessant å arbeide både med studenter og profesjonell programmerer i samme
prosjekt for å se ulikhetene.
Rammefortellingen er en dystopi der bøkene er truet, og deltagerne kan redde
bøker ved å løse oppgaver som så generere poeng til egen region i bunkeren.
Målet var å nå de som ikke leser mye, og da ble det viktig for oss å komme bort
fra fokus på antall leste sider. Variasjon i oppgaver var ønskelig og egenaktivitet
og kreativitet ble vårt svar på det. Oppgavene var: 1. Tegne ny forside, 2. Skriv
fanfiction, 3. Lag gif-animasjon, 4. Skriv bokanmeldelse. I tillegg hadde vi 11 quiz
med 9 -11 spørsmål i hver.
Aktivitetsfasen
Spillperioda på 4 uker ble lagt til høsten 2015, uke 39-42. (21. september til 19.
oktober).
Illustratør og designer utarbeidet plakater og informasjonspostkort som vi ga
kommunene i Akershus både i elektronisk og fysisk form i ukene før spillperioda.
Vi oppfordret folkebibliotekene til å gå aktivt ut til skolene. Tilbakemeldingene fra
bibliotekene er at de har kapasitetsproblemer og lite tid til å besøke skoler, og at
det også fra skolens side stilles krav til planlegging i god tid.
Dag 4 i spillperioda hadde vi 171 registrerte brukere, og ved avslutning var det
226 brukere. Aktivitetsnivået var utvilsomt størst i uke 1. Det ble lastet opp i alt 26
bidrag, nesten alle på oppgave 1. Quiz med mest populære. Gjennom quiz fikk vi
formidlet mange bøker visuelt, og vi har lært at det er en enkel og effektiv måte å
nå fram til de unge på. Vår erfaring tilsier at litt mer krevende oppgaver som tar tid
trenger mer oppfølging og vi tror samarbeid med skolen er veien å gå. Da vil vi
også nå dem som ikke går på biblioteket.
Oppsummering
Just READ it! har vært et prosjekt med mye læring. Vi har fått sjansen til å tenke
"utenfor boksen" og samarbeide med andre yrkesgrupper. Vi opplevde forskjeller
i begrepsforståelse og har lært at kommunikasjon er avgjørende. Erfaringene fra
Just READ it! viser at konseptet er bra. Egenaktivitet og spillelementer er gode
virkemidler for å motivere målgruppa, men det er krevende å nå fram til de unge i
konkurranse med kommersielle tilbud.
Fylkesbiblioteket i Akershus vil i løpet av 2016 vurdere hvordan erfaringene fra
Just READ it! kan videreføres. I år er 11 av folkebibliotekene med på Sommerles
fra Vestfold fylkesbibliotek. Vi håper på å kunne bygge videre på disse
erfaringene.

Takk til Nasjonalbiblioteket for midler, og Asker bibliotek for idé og deltagelse
gjennom hele prosjektperioden.
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Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet

Toårig
Fra dato

01-01-2014
Til dato

31-12-2015

Samarbeidspartnere

Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle

Asker bibliotek
Strøket 15A,
1383
Asker

ja Asker bibliotek hadde prosjektide og var med i arbeidsgruppe
med 1-2 personer gjennom hele prosjektet.

Vedleggsoversikt

Beskrivelse

Prosjektregnskap

JustREADit!Sluttrapport.docx
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