
 
 

Evaluering 
 

Bibliotek: Ringsaker bibliotek 

 
Tema for debatt: Gjengrodde stier – debatt om vårt forhold til 
naturen angående bruk og tilrettelegging av stier 



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 jobbet lenge og grundig med å utvikle tema og involverte møteleder i planprosessen. Hun hjalp 
oss med å spisse temaet og lage spørsmål. I fellesskap fant vi paneldeltagere. En profesjonell 
møteleder var en stor hjelp i planprosessen. Hun forberedte paneldeltagerne på slutten. Det er 
viktig at alle paneldeltagere får samme informasjon i forkant og at de forholder seg til møteleder 
med spørsmål. Det var vanskelig å holde kontakt med folk i sommerferien. 
 
Markedsføring: Vi sendte ut invitasjoner til aktuelle lag og foreninger med post, og hadde 
kunngjøring i avisa. Vi satte opp arrangementet i programmet vårt og hadde oppslag i biblioteket og 
i byen, samt på våre nettsider. Den personlige kontakten med lånere var også verdifull. 
 

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? 
Det var avgjørende å ha en dyktig møteleder. Hun hadde blikk på alle og stilte noen spørsmål. 
Vi serverte kveldsmat og kaffe til paneldeltagerne før debatten. Praten roet nervene. 
Vi hadde en innleder som er forsker på faget. Deretter var det to minutter til hver debattant for å 
presentere sitt syn. Det kan hende vi går rett til diskusjonen neste gang. 
Det var god regi og ledelse i praten. Møtelederen lagde en god og positiv stemning. Det ble ikke høy 
temperatur, men det var en grundig og belysende debatt med lokalt tilsnitt. Publikum fikk 
muligheten til å ta ordet og stille spørsmål. Debatten ble rundet av etter en time og et kvarter. 
 
 
 

3) BIBLIOTEKET SOM DEBATTARRANGØR 
  
Hvordan fungerte det praktiske rundt debatten?  

 Var arrangementet godt nok markedsført?  
Ja, vi synes det. Det var engasjerte mennesker som kom. 

 Fikk dere presseomtale?  
Vi hadde forhåndsomtale. En journalist var til stede på arrangementet 

 Fungerte det tekniske? 
Viktig å avklare mikrofonbruk på forhånd med deltagerne, for eksempel holde den nær 
munnen. God lydsjekk på forhånd er viktig. 

 Traff de den målgruppen dere trodde ville komme? 
De kom mange interesserte  og aktive turfolk, så vi synes vi traff målgruppa godt.  

 Forsto publikum at biblioteket var arrangør? 



Ja, det foregikk i biblioteket, vi innledet og avsluttet. Vi sto for markedsføring. 

 Tror dere publikum følte at biblioteket var en god arena for debatter? 
Ja, det ble oppfattet som en nøytral og god arena. Mange var glad for at vi løftet opp dette 
temaet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) FORMEN PÅ PROSJEKTET 
 
Ga samlingene, med workshop, et godt grunnlag for debattarrangementet i ditt bibliotek? 
Erik Wold sin dag var super,  
Workshopen hadde for liten tid og for store grupper. Vi kom ikke i dybden på hver debattidé. 
Kurset generelt var veldig godt til å forberede oss på å ha debatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


