
 

Evaluering 

Bibliotek: Oppdal bibliotek 
________________________________________ 

 
Tema for debatt: Ytringsfrihet på nett 
__________________________________ 

1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP 

Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet og formulere 
arrangementets hensikt og retning på en slik måte at det motiverer og inspirerer målgruppene. Da 
blir det enklere å skaffe de riktige foredragsholdere og andre deltakere, og man har et godt 
fundament både for detaljplanlegging og markedsføring av programmet». 
 
Hvordan vil du evaluere arbeidet dere gjorde i denne fasen?  
 
Vi valgte et svært vidt tema.  For å avgrense det, vinklet vi det mot barn og unge og sosiale medier, - 
og eksemplets makt.  Vi synes dette gikk greit. 
Forespurt debattleder og debattanter tente på temaet. 
 
 
 

2) GJENNOMFØRING 

En viktig forutsetning for et godt arrangement er å rekruttere gode foredragsholdere og 
debattdeltakere. Her gjelder det ikke bare å finne personer med riktige kunnskaper og kompetanse. 
Formidlingsevne, tydelighet, engasjement og andre personlige egenskaper er avgjørende. Ikke minst 
har det stor betydning å ha et samlet blikk på alle bidragsyterne, slik at man får den riktige balansen. 
I gjennomføringsfasen dreier det seg mye om å få ut det beste av foredragsholdere og 
debattdeltakere ved hjelp av god programledelse, riktig motivasjon, trygge rammer og god regi (Erik 
Wold) 
 
Hvordan vil du evaluere gjennomføringen av debatten dere hadde? 
 
Vi fikk en svært rutinert debattleder, og dermed var det meste i boks.  Vi hadde en prat med ham 
noen dager på forhånd, og han fikk møte debattantene en halv times tid før start. 
Det ble mer en samtale enn en debatt, men det var vi forberedt på.  Debattantene virket ledige og 
trygge. 
 

3) BIBLIOTEKET SOM DEBATTARRANGØR 



  
Hvordan fungerte det praktiske rundt debatten?  

 Var arrangementet godt nok markedsført?  Ja, men litt i siste liten. 

 Fikk dere presseomtale? Ja, positivt. 

 Fungerte det tekniske? Ja, mye takket være kulturhusets ressurser. 

 Traff de den målgruppen dere trodde ville komme? Vi hadde håpet på flere unge, men 
dessverre var det høstferie uka før, så skolene fikk ikke ut informasjon før samme dag. 
Vi fikk imidlertid positiv tilbakemelding fra rektor ved Oppdal videregående skole, og 
ungdomsskolens rektor kom på debatten. 

 Forsto publikum at biblioteket var arrangør?  
Ja, mange positive tilbakemeldinger. 
 

 Tror dere publikum følte at biblioteket var en god arena for debatter?   
Vi håpet på en del publikum og valgte derfor å bruke kinosalen (100 seter).  Vi kommer til å 
utstyre lesesalen med takhengt lerret og projektor med tanke på debatter og lignende 
arrangement. 

 
 

4) FORMEN PÅ PROSJEKTET 
 
Ga samlingene, med workshop, et godt grunnlag for debattarrangementet i ditt bibliotek? 
 
Det var lærerikt, allsidig og interessant.  Det var dessuten svært nyttig at vi var to deltakere fra 
Oppdal. 
 
 

 

 
 

 


