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My Ragnhild Malfang

� Født i 75

� Samboer

� Mor til 3 på 22, 20, og 2

� Har jobbet i skolebibliotek, som 
barne- og ungdomsbibliotekar og 
nå biblioteksjef

� Har vært med på VELDIG mange 
formidlingsprosjekter

� Får ikke nok på jobb, og leder IBBY 
Norge på fritiden



Sørum bibliotek

� 2 avdelinger, Sørumsand (åpnet i januar- kr 0 i budsjett for inventar) og 
Frogner (åpnet i august- kr 2 500 000 i budsjett for inventar)

� Begge meråpne og selvbetjente- 24 timer alle dager i året.

� Sørumsand- midt i sentrum, blitt hang-out sted for elever fra ungdomsskolen

� Frogner-Ligger i samme bygg som skolen- blitt friminutt og vente på bussen 
hang-out

� Til sammen 7 ansatte i 6,34 % stilling

� Masse bilder og arrangementsideer på våre facebooksider

� Velkommen på besøk!



I fritiden: deltatt i denne boka☺



Mitt Kapittel: Lese, leve, leke



Hva gir lesing?

� Felles opplevelser

� Kunnskap

� Empati

� Ordforråd

� Øver opp konsentrasjon

� Inngang til å snakke om ulike 
temaer

� Felles referanserammer

� Mye moro!



Å tilby et fristed



Hva er formidling og hvorfor?

� Vi mener det er viktig å promotere 
historier

� Vår jobb: å åpne opp verden av 
fortellinger

� Få anmeldelser, stor mengde 
utgivelser, tidvis avskrekkende 
cover, baksidetekst skrevet av en 
full ape?



Ingen er like!

� Ulik leseferdighet og leseforståelse

� Ulik mengdetrening

� Ulike forutsetninger i språk og hvor 
lett man tar lesing

� Svært ulik motivasjon

� INGEN bok alle kjenner til!



Å snakke MED barn/ungdom, ikke til

� Voksne kan være sperrer for bøker

� Ta utgangspunkt i interesser

� Tilby en ærefull utgang

� Finn gjerne en miks av bøker, 
fakta, tynne, tykke-

� Skill klart på det man MÅ 
lese(pensum) og det man kan lese 
fordi man vil

� Vi nedvurderer ofte hvilke bøker 
som passer til hvilken alder



Jeg skriver om meg, du leser om deg



Hvordan vil DU legge opp bokpraten?

� Det handler ikke om deg, men om leserne

� Snakk om bøker du selv har et forhold til, eventuelt noen som er aktuelle, 
men si da ifra at du ikke har lest den selv

� Du trenger IKKE elske alle bøker du promoterer selv. Men du skal vite hva 
bøkene består av og hvilke lesere de passer for.

� Variasjon er viktig for å holde på interessen- ulike fortellergrep, ulike 
synsvinkler, ulike innganger

� Men vil du gjøre mer? Eksperimenter, konkreter, leker, sanger, teater- du kan 
gjøre det meste innenfor de rammene som finnes i tid og rom 



Selve dagen: å overkomme nervøsiteten

� Minn de gjerne på at du kommer en dag eller to i forveien, skolehverdagen 
endrer seg fort og det er ikke alltid du får beskjed. Minn da også på hvilket 
utstyr du trenger. Da kan du slappe av med at det er på plass.

� Når du kommer: snakke gjerne med lærer og avtal om det skal gis noen 
beskjeder og introduksjon før du begynner. Veldig kjipt å bli avbrutt fordi det 
plutselig er noe som må sies til alle.

� Nervøsitet er en god ting i passe mengde

� Alle har et eller annet de gjør, lag en strategi for å unngå de verste tegnene



Still forberedt, påkledd og i tide

� Lurt å ta en ekstra titt i speilet

� Lurt å sjekke at du har riktig 
adresse 

� Beregn ekstra reisetid, kø oppstår 
alltid når du minst trenger det

� Skoler er sjeldent designet for at 
man skal finne fram av seg selv



Å ta kontroll over rommet

� Vær tydelig til stede i rommet

� Vandre gjerne rundt i rommet så du ser også de på bakerste benk, hopp eller 
noe annet som passer for deg

� Noreng: flytter rundt på litt møbler

� Presenter deg selv



Bøkene bør være tilgjengelige rett etter 
bokpraten

� Jeg har sluttet å ta med bøker selv, 
sender gjerne en bokliste på 
forhånd slik at de kan bestille inn 
bøkene selv

� Jeg deler alltid presentasjonen slik 
at skolen kan bruke den, legge den 
ut på hjemmesiden etc. Når 
ungene spør etter den Rosa boken 
er det greit å ha en visuell liste



Teknisk trøbbel?

� Ha presentasjonen flere steder. Jeg 
sender den ofte på mail til meg 
selv på PDF

� Jeg tar gjerne med egen pc som 
jeg kjenner selv

� Ha en backupplan hvis alt teknisk 
skjærer seg- har du forberedt deg 
godt og er trygg på det du skal si  
kan det meste improviseres



Kjør en variert presentasjon

� Varier innganger, synsvinkel, ulike 
virkemidler, teamer, konkreter etc. 
Stemmebruk, høytlesning

� Variasjon og overraskende 
elementer bidrar til å holde 
tilhørerne oppmerksomme

� Miks gjerne bøker utgitt for ulike 
aldre



Eksempel på popuær kombo for mellomtrinn, 
ungdomstrinn og videregående



Vær lydhør!

� Ikke alle bøker slår an som du har 
tenkt.

� Har du feilvurdert publikum?

� Har de en annen forventning?

� Juster underveis, merker du stort 
engasjement kan du gjerne dvele 
lengre ved en bok. Får du beskjed 
om at Denne har vi lest i klassen 
kan du gjerne gå videre, eventuelt 
tipse om liknende bøker eller flere 
i samme serie eller tema.



Pratmakeren på første eller siste rad

� Noen elever er ute etter 
oppmerksomhet, også den negative

� De bemerker seg gjerne tidlig

� Kan ta mye oppmerksomhet

� Her må du selv sette grensen, ofte 
holder det å spørre om de kan 
bistå deg med noe så de blir sett 
og alle ser at de blir sett

� Av og til må du si at nok er nok 

� I verstefall vise ut (Har bare 
måttet utvise lærere hittil)



ALT GÅR GALT!!

� Ellevill klasse

� Ting er skjedd i friminuttet som 
preger dagen

� Jeg har som regel en quiz på lur, 
en historie å fortelle etc . Noen 
fysiske øvelser kan være veldig 
greie hvis man ønsker å få hele 
klassen til å falle inn i en rytme 
igjen

� Av og til hjelper lite

� Bedre å gi seg tidligere enn å pine 
seg gjennom hele timen hvis alt 
går i lås.



Store og mindre tabber

� Feil klasse/skole!

� Ikke helt tenkt gjennom og prøvd 
ut ulike eksperimenter og forsøk på 
forhånd

� Ikke tilpasset bokutvalget godt nok

� Banne på kristen skole

� Kjolestunt på voksenopplæringa

� Misforhold mellom forventning og 
bestilling



Men prøv igjen!

� Lær av det du gjorde feil, og prøv 
igjen

� Uten å ta sjanser stopper 
utviklingen av deg som formidler

� Du er den beste deg, ikke kopier 
andre. (men bli gjerne inspirert)

� Din innsats betyr mye! Selv når det 
ikke går som du skulle ønske har du 
kanskje klart å så noen frø om at 
bøker ikke er så verst.

� Du er din egen verste kritiker


