
Brevskriving og dømmekraft: Flora folkebibliotek og Krokane skule 

Sogn og Fjordane fylkesbibliotek: 

Delprosjektet er integrert i Flora kommune sin årlege leseaksjon med mål om å vekkje 

leselyst. Skulebibliotekar/lærar ved Krokane skule og bibliotekar ved Flora folkebibliotek 

stod for gjennomføringa. Dei ville teste ut om brevveksling mellom bibliotekar og 

skulebibliotekar og elevane ville lette arbeidet med å finne rett bok til rett elev. Elevane sine 

personlege lesarhistorier danna grunnlag for bibliotekarane sine val av bøker. Vi ser som 

resultat av arbeidet at elevane har eit større engasjement for bøker og lesing, dei er villige til 

å utvide lesehorisonten sin med nye bøker og sjangrar.  

Det at bøker vert utvalde til elevane personleg gjer at lesemotivasjonen aukar, og det er meir 

sannsynleg både at dei les boka og at dei liker ho. Bibliotekarane gav svarbrev  i lag med 

boka dei plukka ut til eleven. Bøkene har òg blitt presenterte i plenum i lag med andre bøker 

som ikkje er direkte tiltenkte nokon.  Bibliotekarane har slik presentert eit mangfald av 

bøker, og elevane har blitt freista til å lese fleire bøker enn den dei fekk utdelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle foto: Torhild Madsen 

 

Brevvekslinga i delprosjektet, som har gått over fleire år, har gitt forskarane eit stort 

materiale. Arbeidet i Flora har inspirert fleire av dei andre deltakarane i prosjektet til å prøve 



ut liknande metode. Prosjektleiar og forskarar har hatt fleire samtalar med elevane og 

deltakarane samt observert bokpresentasjonar i klasserommet.  

Frå dette delprosjektet ser forskarane ved OsloMet særleg tre resultat  som peikar seg ut: 

1) Det er påtakeleg kor stor betydning det har for elevane å skrive analoge brev og å få 

bøker plukka ut til seg personleg. Breva synleggjer lesarhistoriene og skaper eit band 

mellom bibliotekar og elev.  

2) Delprosjektet synleggjer kor sentral formidlaren si dømekraft er. Formidlaren skal 

tolke lesarhistoriene i breva,   kunne formidle både til enkeltelevar og i større grupper 

og ha eit repertoar av bøker å velje mellom.  

3) Kunnskap om korleis lesarhistoriene til elevane har blitt fanga opp i brevet og korleis 

brevsjangeren er brukt som formidlingsverkty er spreidd til delprosjekta i Sogndal og 

Gloppen.  

 

 

 

 



 

Andre resultat av prosjektet: 

 Bibliotekar har lukkast i å integrere  lesarhistorieomgrepet i skulen og brukt det i eiga 

formidling.  

 Bibliotekarane har fått trening i å tolke/tyde barn sine ynske og meiningar. 

Bibliotekarane har blitt meir bevisste utfordringane elevane har med å formidle kva 

type bøker dei liker, og har lært seg å spørje på ein ny måte. 

 Bibliotekarane har fått meir kunnskap om ulike målgrupper, ettersom dei har jobba 

med tre ulike klassetrinn. 

 

 Bibliotekar ved folkebiblioteket og skulebibliotekar har etablert eit godt samarbeid 

og fått innsyn i kvarandre sin profesjonelle kvardag. Dei har utfylt kvarandre sine 

roller. 

 

 Bibliotekarane har blitt meir bevisste eleven som person og at interesse/manglande 

interesse for lesing kan ha samanheng med leseforståing. 

 

 Bibliotekarane gjer ein ekstra innsats fordi det kjennes personleg, det er mykje som 

står på spel. Ein vil ikkje skuffe lesaren/lånaren, men vil gjerne utfordre han/ho til å 

lese noko nytt også.  

 

 Skulens rektor har vore  direkte engasjert i prosjektet, og har forankra det i skulen. 

 

 Elevane kjenner seg sette og høyrde gjennom å få personlige «bokgåver». 

 

 Mange elevar har fått ei a-ha-oppleving med bøkene dei har fått. Dei har likt bøker 

dei i utgangspunktet var skeptiske til. Mange les meir variert enn før. 

 

 

 Elevane har øvd opp skriveferdigheiter gjennom handskrivne brev. 

 

 Kommunen har fått eit skulebibliotek og folkebibliotek som kjennest relevant for 

elevane, fordi dei har bøker om det dei er interesserte i, enten det er om Minecraft, 

Marcus og Martinus eller tyske filosofar. Romslege bokbudsjett er avgjerande. 

 

 

 

 



 

Lise Monsen ved Flora folkebibliotek: 

Deltakere:  Torhild Madsen (Bibliotekar og lærer på Krokane skule) 

        Lise Monsen (Bibliotekar på Flora folkebibliotek)  

Målgruppe:  Elever på 5.-8. klassetrinn frå forskjellige skoler i Flora kommune. 

 

Bakgrunn  

Utgangspunktet for prosjektet var å finne en ny praksis for litteraturformidlingen. Vi ville 

prøve å finne en metode som gjorde det lettere å nå den enkelte, finne rett bok til rett elev, 

utifra tanken om at det var viktig å kjenne den enkeltes leserhistorie.  

Vi startet med å lese teori om leserhistoria, brukte litt tid på sette oss inn i terminologien og 

forstå begrepet som var litt uangripelig til å begynne med, men som etter hvert ga oss 

forståelse for viktigheten av å kjenne en persons bakgrunn, forhold til bøker og litteratur og 

tidligere opplevelser knyttet til lesing. Like viktig som å kjenne elevenes lesetekniske 

ferdigheter. 

Vi bestemte oss for å bli kjent med elevene gjennom brevskriving. Vi skrev et personlig brev 

til elevene der vi fortalte litt om oss selv og vår leserhistorie. Eleven skrev brev tilbake, og 

utifra opplysningene elevene ga i brevet valgte vi ut en bok til hver elev som vi mente ville 

passe. 

Vi brukte mange kriterier når vi leste brevene. F. eks lengden på brevet, hvordan de 

formulerte seg, håndskrift osv. Vi tolket forskjellige utsagn, leste mellom linjene, så på 

fritidsinteresser og bet oss merke i favorittbøkene de fortalte om osv. 

Dette var omfattende arbeid, men interessant og lærerikt. For å klare å finne den "perfekte" 

boka til hver enkelt elev, måtte vi lese veldig mange bøker fra et svært vidt spekter. Vi måtte 

kjenne til mange forskjellige sjangrer. 

Vi bestemte oss for å gjennomføre prosjektet i januar og februar, samtidig med FloraLes, 

som er en kommunal leseaksjon for alle skolene.  Fokuset på litteratur og lesing er stort i 

denne perioden, og viljen til å lese er til stede hos alle. Dette ga oss ekstra drahjelp. 

 

  



Gjennomføring 

Skoleåret 2014/2015 

Målgruppe: 8. klasse ved Flora ungdomsskule og 5. klasse ved Florø barneskole (Lise) 

         5. klasse på Krokane skule (Torhild) 

 Vi brukte mye tid på å lese bøker i forkant. Skrev brev til elevene og fikk svar tilbake 

rett før jul. 

 Leste brevene fra skolene. Brukte lang tid på å plukke ut ei bok til hver elev. Elevene 

fra Flora ungdomsskole og Florø barneskole fikk brev, der de fikk forklaring på 

hvorfor han/hun fikk akkurat den boka. 

 Var på besøk i klassene med bøkene og svarbrevet. Hadde bokprat med elevene. 

 

Erfaringer fra dette året: 

Her hadde jeg bare en følelse av 

hvordan det gikk. Hadde ikke lagt 

opp til noen form for 

tilbakemeldinger fra elevene, så 

egentlig vet jeg ikke om bøkene de 

fikk svarte til forventningene. 

Men ut ifra stemningen i 

klasserommet og umiddelbare 

tilbakemeldinger vil jeg si at 

elevene synes det var stas og få ei 

«personlig» bok som jeg hadde 

plukket ut med den enkelte elev i 

sentrum. Det å bli sett som 

enkeltindivid og ikke som en del 

av ei gruppe, tror jeg mange satte 

pris på. 

Torhild hadde lagt opp til at elevene skulle skrive et brev til, etter at de hadde lest boka, for å 

få tilbakemelding om hva de synes. Mange ga positive tilbakemeldinger, og noen brukte 

ordet perfekt om boka Torhild hadde valgt til dem. 

   

 

Skoleåret 2015/2016 

Målgruppe 5. klasse på Krokane skole (Lise) 

        7. klasse på Krokane skole (Torhild) 



 Prioriterte innkjøp av nye bøker retta mot målgruppa for prosjektet. Leste svært mye, 

også på fritiden. Lise skrev brev til elevene på Krokane og fikk svar rett før jul 2015. 

 Torhild leste brevene fra elevene ved Krokane skule. Plukket ut en bok til hver elev, 

med et lite brev tilbake. Var på besøk i klassene med bøkene og svarbrevet. Hadde 

bokprat med elevene. 

 Lise laget et lite spørreskjema, der elevene svarte på om de hadde lest boka, om de 

likte den og om de ville anbefale den til andre.  

 Begge reiste til Bergen på Se og Les 2016, barne- og ungdomslitteraturkonferansen 

(6.-7. februar). Dette var veldig inspirerende og ga oss gode innspill i det videre 

arbeidet. 

 

Erfaringer fra dette året: 

Viktig å ha godt samarbeid med læreren som 

har klassen som en skal jobbe med. Læreren har 

sin rolle i arbeidet, de skal informere elevene 

om hva som skal skje, gjerne fortelle sin 

leserhistorie til elevene osv. Det er viktig at alle 

parter har en felles forståelse om hva som skal 

skje, og hva prosjektet handler om.   

 

Skoleåret 2016/2017 

Målgruppe 7. klasse ved Florø barneskole (Lise) 

        5. klasse Krokane skole (Torhild) 

 Kjøpte inn og leste bøker. Hadde 

jevnlige møter med Torhild fra Krokane skule, der vi diskuterte bøker, utveksla 

erfaringer fra forrige år og møttes på bokhandelen for å gjøre innkjøp av bøker 

sammen. 

 Skrev brev til elevene.  

 Fikk svar, plukka ut bøker til dem, holdt bokpresentasjon.  

 Elevene skreiv brev tilbake, der de fortalte litt om hva de synes om boka de fikk. 

 Reiste til Stavanger på NBBK – Nordisk barnebokkonferanse. 

 

Erfaringer oppsummert: 

Prosjektet er avslutta og vi har konkludert med at det har vært kjekt og lærerikt. Vi har blitt 

mye mer oppmerksom på de utfordringer unger har når det gjelder å sette ord på hvilke 

typer litteratur de ønsker å lese. De trenger kunnskap om hva som finnes av forskjellige 

typer bøker, før de kan vite hva de kan spørre om. 



Dessuten veit vi at selv om elevene er på samme alder kan det være enorme forskjeller både 

når det gjelder modenhet og lesetekniske ferdigheter. Alle har forskjellig leserhistorie, og jo 

bedre vi kjenner den jo bedre er vi i stand til å finne rett bok til rett leser. 

Det var dessuten kjekt å se hvor spente elevene var da de skulle få bøkene sine. De syntes 

det var stas at vi hadde brukt så mye tid på hver enkelt av dem, de følte deg sett, og dette 

tror jeg inspirerte dem til å lese boka de fikk, også de som i utgangspunktet ikke synes så 

mye om bøker og lesing. 

 

Veien videre . . .  

Torhild har hatt en runde til med brev til elever på Krokane skole, og tenker å fortsette 

arbeidet med brevskriving. Utfordringa med et så omfattende prosjekt er at det er svært 

tidkrevende. Man trenger et romslig budsjett og mye tid, om man skal formidle og ha 

tilgjengelig et så bredt spekter av bøker som vi mener er nødvendig, for en så mangfoldig 

gruppe som en skoleklasse faktisk er. 

Florø, januar 2018 

 

  



Eksempel på brev frå skulebibliotekar Torhild Madsen: 

 



Eksempel på svar frå elevar: før og etter bokval/bokpresentasjon 

Jente 1 (før): 

 



 

Jente 1 (etter): 

 

 

  



Jente 2 (før): 

 

 

  



Jente 2 (etter): 

 

 

 

 

  



Jente 3 (før): 

 

 



Jente 3 (etter): 

 

 

 

  



 

Gut 1 (før): 

 

  



Gut 1 (etter): 

 

 


