
Språkkafé digitalt – er det mulig? 



Er det mulig å skape gode digitale møter? 





Bøker for alle!

Gode bøker for alle!



Vi Leser søker bok jobber både med 
formidling og utvikling av bøker. 

Vi besøker biblioteker, barnehager, skoler og 
andre institusjoner. Vi arrangerer samlinger 
og kurs, vi lager videoer og podkast.

Bøkene vi formidler er hentet fra boksok.no
(Bøker vi har vært med og støttet, eller bøker 
vi anbefaler fordi de er gode også for de som 
leser i motvind).





Vi ønsker å løfte litteraturen ut av hyllene og inn på språkkafeene, på 
biblioteket, klasserommet og det digitalerommet! 



Å møtes gjennom litteraturen

Jeg har lest sammen med andre på ulike steder i 
over seks år. Jeg har vært både fysisk på 
bibliotekene, og nå digitalt, i det siste halvåret 
på grunn av Korona. 



Denne språkkafeen er en del av et forskningsprosjekt
(Et samarbeid mellom Deichman, Oslo Met og Leser søker bok) 

.

Onsdag 25.05 : Livet og hverdagen:  «De nye reglene» av Lars Saabye Christensen.
Onsdag 3.06: Å være redd:  «Skyggen» av Veronica Salinas og Camilla Engman.
Onsdag 10. 06: Arbeidslivet: «Sikade» Shaun Tan.
Onsdag 17. 06: Hjemlengsel:  «I stormens øye» av Sherko Bekas .
Onsdag 24.06:  Å stå sammen «Sulten» av Veronica Salinas og Camilla Engman.
Onsdag 4.08: Kjærlighet «30 og 31 forsøk på å si jeg savner deg» Kristian Bergquist.Onsdag 12.08: Naturen ”Under Polarsiden” av Line Renslebråten.
Onsdag 19.08: Familien ”Søster” av Gro Dahle. 
Onsdag 26.08: Å reise ”Reisen” av Veronica Salinas og Camilla Engman.
Onsdag 9.09: Kjærlighet ”Dette skjer ikke” Ida Lorien Ringdal
Onsdag 23.09: Vold ” Når er jeg gammel nok til å skyte faren min” Åse Ombustvedt
Onsdag 07.10: Hverdagen ”God Morgen og God natt” av Nils Øivind Haagensen
Onsdag 21.10: ”Alt som er nytt” av Anna Fiske
Onsdag 11.11 ”Kjære Grønland” av Ida Fisch.



Hvordan sitter vi på våre ”zoom-møter”?



Hvordan sitter du?



Hvordan? 
Jeg leser. Etter det spør jeg om det er ord de ikke forstår. 
Etter på er deltakernes tur å lese. Så snakker vi sammen. 
Vi bruker dialog som gjør at deltakerne mestrer å snakke norsk 
sammen.

Hva leser vi? 

På digital språkkafeene har vi lest dikt og bildebøker. 
(På språkkafene jeg har ledet i løpet av de siste seks årene, 
bruker jeg alltid litteratur. Jeg har prøvd alle sjangrer.) 

I møte med litteraturen får deltakerne tilgang til et utvidet 
ordforråd og tilgang til et språk som ikke er i den daglige talen.  





Bøkene vi formidler er 
hentet fra boksok.no

Bøker vi har vært med og 
støttet, eller bøker vi 
anbefaler fordi de er gode 
også for de som leser i 
motvind. 





Før var jeg lykkelig, 
nå er jeg i bedre humør.



Før var jeg lykkelig, 
nå er jeg bare i dårlig humør.  







Tre punkter dere skal tenke på:

Tydelig plan for møtet
Stemme
Kropp











Bøker jeg vil anbefale!



Brødre kan også være
søstre.
For noen brødre
kan være de beste
søstrene som finnes! 



Heldig er jeg
som får se
utsikten
til deg









































https://www.youtube.com/watch?v=Z0jhalrHQ
7E

https://www.youtube.com/watch?v=Z0jhalrHQ7E


Vi har tro på at det å møtes gjennom litteraturen 
bygger samhørighet, bidrar til stimulerende 
samtaler og god språktrening 



Film:

https://www.youtube.com/watch?v=kDijPfGriAE&feature=youtu.be

Høytlesning på Oslo voksenopplæring  

https://www.youtube.com/watch?v=kDijPfGriAE&feature=youtu.be


Jeg håper dette 
foredraget kan 
inspirere til dialog!  
Bruk litteratur! 



Boksok.no









Bestill håndboka ved 
å sende en e-post til 
vs@lesersokerbok.no
Håndboka er gratis! 

mailto:th@lesersokerbok.no
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