
 

 

 
 

 

SJANGER
BOKMELDING

Når du skriver en bokmelding / en bokanmeldelse, presenterer og vurderer du en bok du har 
lest. Det er også rom for å reflektere over det boka har gi< deg, og å anbefale / ikke anbefale 
den for nye lesere.

Overskri?
Overskri)a kan si noe om bokas tema og varsle hva du synes om den. Når du vurderer, kan du 
gjerne bruke ordklassen adjek;v.
Noen eksempler: VikAg bok om mobbing. Tunglest murstein om skoletrø<het. Munter roman 
om ungdomsforelskelse.
Det kan være lurt å skrive bokmeldinga ferdig før du lager overskri)a.

Navn
Like under overskri)a skriver du navnet diC (byline). Anmeldt av MarAn Pedersen

Bokfakta
Det kan være greit for dem som vurderer å lese ei bok, å ha noen sentrale fakta å ta 
utgangspunkt i . I en faktaboks skriver du navnet på forfaCeren, bokas ;Cel, navn på forlaget som 
har giC ut boka, årstall den ble giC ut, sjanger, sidetall og sifrene som hører med ;l bokas ISBN/
EAN.

Mer informasjon
I denne delen skal du gi passe mye informasjon ;l nye lesere. Du kan gi en kort presentasjon av 
forfaCeren. Fortelle hva boka handler om – uten å røpe for mye. Få med liC om hovedpersonene. 
Orientere om hvilket mil jø handlinga foregår i .  Det er vik;g at du ikke avslører for mye av 
handlinga. Det meste må få være igjen ;l dem som eventuelt skal lese boka eCer deg.

Vurdering
I denne delen vurderer du ulike sider ved boka du har lest.
Noen momenter:
• Hvilken synsvinkel har forfaCeren valgt, og hvordan fungerer den?
• Hva mener du om oppbygginga av boka (komposisjon)?
• Brukte forfaCeren noen språklige virkemidler du la merke ;l?
• Var boka leC å lese? Hvorfor? Hvorfor ikke?
• BenyCet forfaCeren ord og uCrykk du l ikte / ikke l ikte? Hvorfor?
• Passer språket ;l moCakerne?

Refleksjon
I denne delen gir du rom for refleksjon. Det er vik;g å få fram din opplevelse av boka. Du kan du 
ta utgangspunkt i noen av disse momentene:
• Hvilke tanker har boka giC deg?
• Hvem tror du denne boka kan passe for?
• Hvilke grunner kan det være ;l at andre bør / ikke bør lese denne boka?
• Anmeldere pleier o)e å gi bøker terningkast. Det står du friC ;l å gjøre også.
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Bilde
Det er svært vanlig å bruke bilde av bokomslaget i bokmeldinger.

Deloverskri,er
En deloverskri7 forteller l i9 om hva man kan finne i den neste tekstdelen. Den bør pirre 
nysgjerrigheten slik at leseren velger å lese hele ar@kkelen. Legg merke @l at det er vanlig å 
sløyfe punktum i overskri7er.

Skriv kort
Ei bokmelding bør ikke være på mer enn ei A4-side. 

Plagiering
Du vil finne mange anmeldelser av samme bok på ne9et. Noen tar snarveier og kopierer andres 
arbeider. Det kaller vi plagiering, og det er selvsagt ikke @lla9. Har du brukt kilder i bokmeldinga 
di, må du oppgi disse.

Di4 arbeid
Det er altså din presentasjon, din vurdering og dine refleksjoner som skal fram i ei bokmelding. 
Kanskje kan ne9opp din bokanmeldelse føre @l at flere leser samme bok som deg – eller at de 
styrer unna den.


