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Mål for prosjektet
• Etablere en ny metode for samtale mellom barn og litteratur.
• Etablere en arena der barn intervjuer forfattere av barnebøker.
• Styrke samarbeidet mellom skole og bibliotek.
• Skape fellesskap i klasserommet rundt lesing.
• Barna som deltar får en erfaring med å sette ord på egne meninger og tanker.

Rapportsammendrag
I dette prosjektet har vi gjennomført to Barnebokbad på Lillehammer bibliotek.
I denne rapporten vil vi gjøre rede for hovedlinjene i fremdriften i disse.

Innledningsvis vil vi kort gjøre rede for hva Barnebokbad er:
Barnebokbad er en pedagogisk arbeidsform utviklet av Vilde Kamfjord og Pål
Brekke Indregard, som har som hensikt å gi barn og unge en inngang til å jobbe
grundig med litteratur, uavhengig av leseferdighet. Høytlesning i klasserom er et
ufravikelig prinsipp, for å sikre at alle elevene har samme referansegrunnlag. Når
høytlesningen er overstått gjennomføres tre samtaler med en ekstern
samtaleleder (bibliotekar, ekstern lærer eller annen formidler), som sammen med
elevene går dypere inn i teksten gjennom å jobbe med temaer som
spørsmålssteori og etikk. Underveis i arbeidet produserer elevene spørsmål de
ønsker å stille forfatteren av boka. Prosjektet avsluttes med et arrangement,
gjerne på biblioteket, hvor noen av elevene blir plukket ut for å være
“spørsmålsambassadører”, og ha en samtale med forfatteren på scene, med alle
de andre elevene og lærerne som har vært med på de forutgående samtalene
som publikum.

Det første Barnebokbadet-prosjektet skulle avsluttes med et arrangement under
Norsk Litteraturfestival - Sigrid Undset-dagene, med Pegasus v/Anne-Thea
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Haavind som samarbeidspartner.

Foreningen !Les var tilknyttet arbeidet, og bidro med nettverksressurser og
pedagogiske innspill.

Pål Brekke Indregard hadde ansvaret for gjennomføringen av samtale ute på
skolene.

Lillehammer bibliotek hadde overordnet ansvar for gjennomføringen av prosjektet,
var til stede på alle møter underveis (inkludert som observatør under samtalene
ute på skolene) og som arrangementsansvarlig for selve Barnebokbadet.

I løpet av januar og februar 2016 hadde arrangementskomiteen to formøter for å
planlegge innhold, logistikk, ansvarsfordeling og fremdriftsplan. I denne komiteen
satt Vilde Kamfjord (utvikler av metoden), Pål Brekke Indregard (utvikler av
metoden), Hege Gjerdbakken (Lillehammer bibliotek), Troels Posselt (Foreningen
!Les), Wanda Voldner (Foreningen !Les) og Anne-Thea Haavind
(Pegasusansvarlig, Norsk Litteraturfestival).

I februar 2016 begynte Foreningen !Les arbeidet med å finne skoler som ønsket å
delta i prosjektet. Dette endte opp med å være Solvang Skole (43 elever),
Røyslimoen skole (29 elever) og Ekrom Skole (17 elever). Alle elevene gikk i
6.-klasse. I tillegg brukte de nominasjonslista for Bokslukerprisen som
utgangspunkt for å finne en bok/forfatter de skulle jobbe videre med. Her landet vi
på “Discosatan” av Vera Michaelsen.

Før prosjektoppstart hadde vi en forsamtale med lærerne for å avklare
forventninger og planlegge kalenderen. Dette møtet gikk av stabelen i mars 2016.

Deretter gjennomførte lærerne høytlesning i klasserommene og sikret på denne
måten at alle elever fikk med seg hele historien.

De tre samtalene i klasserommet varte hver seg i 60 minutter, og ble gjennomført i
mai 2016. Samtaleleder var Pål Brekke Indregard, med Troels Posselt og Hege
Gjerdbakken som observatører.

En elev fra hver skole ble plukket ut for å være spørsmålsambassadører i det
avsluttende arrangementet på biblioteket. Verdens aller første Barnebokbad gikk
av stabelen på Lillehammer bibliotek under Litteraturfestivalen den 27. mai 2016. I
tillegg til alle elevene som hadde deltatt i prosjektet, var det stor pågang fra
litteraturprodusenter, forfattere, bibliotekarer, journalister og andre som ville se
arrangementet.

Høsten 2016 gjennomførte vi det andre barnebokbadet.
Prosessen liknet på den beskrevet ovenfor. Forfatter denne gang ble også hentet
fra nominasjonslista til Bokslukerprisen, og endte opp med å være Sverre Henmo
med “Det er bare kjærlighet”.

Deltakende skole var denne gang Søre Ål skole med hele 7. trinn (55 elever).

Under disse samtalene ønsket vi å utforske hvordan vi kunne overføre
kunnskapen fra en profesjonell samtaleleder (Pål Brekke Indregard) til en uskolert
samtaleleder (Vilde Kamfjord). Gruppen på 55 elever ble delt i to grupper, og de to
samtalelederne gjennomførte samtalene i hver sin gruppe. Dette for å lære mer
om hvordan metoden kan overføres til andre.

29. november 2016 gjennomførte vi selve barnebokbadet på Lillehammer bibliotek
med forfatter Sverre Henmo.
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Underveis i arbeidet har meningen vært å lære mer om hvordan denne
arbeidsformen påvirker møtene mellom barn og litteratur, samt å legge til rette for
bedre møter mellom barn og forfatter.

I kjølvannet av de to barnebokbadene på Lillehammer bibliotek har mange andre
vist interesse for Barnebokbad som metode. Dette har avfødt diverse avleggere
rundt om i landet.

Rogaland Fylkesbibliotek og NBBK (Nordisk Barnebokkonferanse) har satset stort
på Barnebokbad, og har i forbindelse med konferansen 6.-8. februar 2017
gjennomført Barnebokbad i seks kommuner. 20 bibliotekarer og lærere deltok 6.
desember 2016 på et seminar for å lære seg metoden. I etterkant av seminaret
har bibliotekarene og lærerne sammen stått ansvarlig for gjennomføringen av alle
de seks prosjektene, med veiledning via e-post/telefon fra Vilde Kamfjord og Pål
Brekke Indregard.

Arrangementene fikk god mottakelse fra både elever, lærere, bibliotekarer,
forfattere og øvrig publikum, og i mai 2017 skal det arrangeres ytterligere to
seminarer for Rogaland fylkesbibliotek, fordi det har vært så stor interesse blant
lærere og bibliotekarer.

I Ringsaker kommune ble det avviklet seminar 24. januar for 17 lærere og
bibliotekarer. Disse er i skrivende stund i gang med samtalene i klasserommet,
også denne gang med veiledning fra Vilde Kamfjord og Pål Brekke Indregard via
telefon og e-post. Dette skal avsluttes med et møte med forfatter Vera Michaelsen
under Litteraturuka på biblioteket 21. mars 2017.

Høsten 2017 ønsker DKS i Bærum at vi skal arrangere seminar for
lærere/bibliotekarer i forbindelse med forfatterturneen til Gudrun Skretting.

5. september 2017 skal vi gjennomføre seminar for bibliotekarer og lærere på
bestilling fra Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Vi har i kjølvannet av NBBK opplevd mye interesse fra de fleste landsdeler, i
tillegg til aktører i Danmark.

I forhold til måloppnåelse har vi kommet lenger enn planlagt. Vi har lært mye i
løpet av denne pilotperioden, og at vi også har utviklet en god modell for hvordan
kunnskapen kan videreformidles til andre. På denne måten ønsker vi å
tilgjengeliggjøre denne arbeidsformen på nasjonalt plan, og etterhvert
internasjonalt plan.

I forhold til utvikling av nettressurser har vi foreløpig innhentet mye dokumentasjon
(bl.a. har begge de to barnebokbadene på Lillehammer bibliotek + et barnebokbad
i Rogaland blitt filmet), samt at vi har gjort grundig arbeid med å intervjue
bibliotekarer, lærere og forfattere som vi i tiden fremover skal systematisere og
redigere for tilgjengeliggjøring på nett. Vi vil ha behov for ytterligere finansiering til
å lansere en fullverdig løsning på nett, men bruker foreløpig Facebook
(Barnebokbad) som en plattform for å dokumentere hva som har skjedd,
tilgjengeliggjøring av presse etc. Vi ønsker å lansere nettsiden Barnebokbad.no
høsten 2017 (avhengig av finansiering).

Vi har gjennom prosjektet erfart mye negativt og positivt som andre kan dra nytte
av. En hovedhypotese som har blitt styrket gjennom prosjektet har vært at
høytlesning også for store barn har en positiv kraft. I følge intervju med en av
lærerne på Søre Ål skole innhentet vi følgende tilbakemelding:

“Høytlesning var veldig bra. Jeg var i forkant skeptisk til om dette ville fenge for så
store barn (7.-klassinger), men ble gjennom BBB svært bevisst på at høytlesning
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kan være helt fantastisk for denne aldersgruppen. Fordi man sikrer at alle har fått
det samme, og det blir lettere for alle å delta i samtalen etterpå. Det hjalp også at
det var “del av noe større”. Og det hjalp at boka var “kvalitetssikret” av dere.”
Elin Endresen, lærer på Søre Ål skole
I tillegg har vi erfart at det er svært nyttig å sette av lang tid for utvikling og
utprøving/justering når man skal utvikle pedagogisk metode. Vi har innhentet så
mange erfaringer gjennom pilotfasen at seminarene gir bibliotekarene og lærerne
nok kunnskap til å få et reellt verktøy for å arbeide med barn og litteratur. To
tilbakemeldinger fra seminaret i Stavanger 6. desember 2016 illustrerer dette:

“Jeg liker kurs der deltakerne må yte og være aktive - og sånn ble det! Her var det
ingen fare for å duppe av etter lunsj. En fantastisk kursholder og et fantastisk
opplegg! Å gå igjennom disse samtalene på samme måte som vi skal gjøre det
med elevene var veldig lærerikt - og ikke minst GØY. Det var også nyttig at det ble
satt av tid til planlegging mellom skole og bibliotek i de enkelte kommunene.”
Lillian E. Rushfeldt, biblioteksjef Tysvær kommune

“Det var et utrolig kjekt, lærerikt og nyttig kurs.

Flott pedagogisk tilnærming
Praktisk og konkret (som et verktøy til å bruke)
Lite teoretisk (noe som er veldig bra)
Grundig, faglig og reflektert
Engasjerende og motiverende

“Kan ikke komme på noe negativt!”
Reidun, bibliotekar i Strand kommune

Tilbakemeldingene fra forfatterne som har blitt bokbadet illustrerer at denne
arbeidsmåten tilfører noe mer til møter mellom forfatter og barn:

“Hei! Ferdig med fantastisk rørende fine bokbad. Jeg sa til dem at jeg har blitt
intervjuet mange ganger, men dette var det beste intervjuet noen sinne. Er så
imponert.”
Anne Fiske, forfatter

“Aldri har jeg blitt intervjuet så grundig og fått så mange gode og relevante
spørsmål.”
Vera Michaelsen, forfatter
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Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet

Ettårig
Fra dato

01-03-2016
Til dato

01-01-2017

Samarbeidspartnere

Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle

Foreningen !les
Øvre Vollgate 15
0158
Oslo

nei Foreningen !les vil koordinere det nasjonale arbeidet, og
legge til rette for at alt materiellet og videodokumentasjonen
er tilgjengelig på en nettside. Foreningen !les vil også stå for
dialogen med skolene som skal delta på nasjonale bokbad, og
legge opp til nasjonale frister og progresjon.Erfaringsmessig
har det stor effekt å delta på noe større og felles for både
lærere og elever.

Pål Brekke Indregard
Gausdalsgt. 151
2615
Lillehammer

nei Utvikling, gjennomføring og tilgjengeliggjøring av det
filosofiske samtaleopplegget vil filosofisk samtaleleder Pål
Brekke Indregard stå ansvarlig for, i tett dialog med
Lillehammer bibliotek. Gjennom samtaler om etiske
problemstillinger som karakterene i boken står overfor, vil
elevene bli invitert inn i bokens univers. På denne måten får
elevene en arena for å bearbeide inntrykkene fra boken, og til
å utvikle gode og relevante spørsmål som kan brukes når
klassen skal møte forfatteren til bokbad.

Norsk Litteraturfestival, Pegasus
Postboks 4
2601
Lillehammer

nei Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene vil invitere
medlemmene i Nettverk for barne- og ungdomsprogram på
norske litteraturfestivaler til pilotarrangementet på
Lillehammer, og presentere prosjektet samt dele erfaringer fra
gjennomføring på neste nettverksmøte som avholdes under
festivaldagene i mai.

Vedleggsoversikt

Beskrivelse

Prosjektregnskap
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