
DBC a/s 

Biblo – et inspirerende community for tweens 



Hvordan kan vi få flere 
børn i alderen 8-12 år  
til at bruge Biblo? 

  Udfordringen 

 
  Vi har brug for jeres  
  hjælp til at finde nye,  
  sjove, opfindsomme  
  og brugbare løsninger.  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hvem er DBC a/s  

Vores hovedopgave er at hjælpe 
alle biblioteker i hele Danmark 
med at drifte og udvikle gode 
tilbud til mennesker i alle aldre.  
 
  
 
 
 
 



 
 
 

Bibliotekernes formål er at: 

 ”…fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet  

ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger  

og andre egnede materialer til rådighed  

såsom musikbærende materialer og  

elektroniske informationsressourcer, 

herunder Internet og multimedier.” 
     

   (ifølge lovens formålsparagraf 1, styk 1). 

 

 

På DBC hjælper vi bibliotekerne med at opfylde det. 

En af vores projekter for børn hedder ”Biblo”. 

 

 
 

 

Hvem er DBC a/s  



Om Biblo 

Biblo er en fælles side biblo.dk 
som vi har lavet for 
børnebibliotekerne  
i hele Danmark.  
 
Målgruppen er 8-12 årige. 
 
på Biblo kan man: 
 
• skrive sammen i grupper, 

lave anmeldelser og låne 
bøger, film, spil og musik 

 
• finde andre børn med 

samme interesser 



Hjælp til at komme i gang med udfordringen 



Hjælp til jeres arbejde på skolen (i fase 1 ”Kreative ideer”) 

 

Før I ”brainstormer” og får gode ideer til at løse udfordringen,  

er det en god idé, at finde ud af hvad I allerede ved  

og hvad I selv gør  

 

Se på jeres egen brug af internet og apps 

 

• Hvorfor bruger I lige præcis de sociale medier, I bruger? 

 

• Hvad får jer til at bruge en app igen og igen? 





 

Når I begynder at brainstorme, kan I bruge disse ”hjælpe spørgsmål”: 

 

Se på jeres egne interesser: 

 

• Hvad vil I gerne have, der skal være på Biblo.dk ,  

     så det passer til jeres interesser og ønsker? 

 

• Hvad skal der til, for at I har lyst til at skrive med andre på Biblo.dk 

     i jeres fritid? 

Hjælp til jeres arbejde på skolen (i fase 1 ”Kreative ideer”) 



Hjælp til udfordringen (i fase 2 under ”Research”) 

 

Undersøg Biblo samt andre sider og apps. 

 

Tænk over og diskutér i jeres gruppe: 

 

•   Er der noget Biblo kan lære af andre sider og apps? 

 

• Hvilke tekniske muligheder mangler der, for at Biblo kan blive 

     et mere levende online fællesskab/community? 

 



Husk at det er alle biblioteker  

i Danmark, der bruger Biblo.  

 

Så indholdet på Biblo.dk 

skal passe sammen med  

 

1) bibliotekets formål (side 4) 

 

2) det, som I synes det passer  

    til børnebibliotekerne i DK   

Hjælp til udfordringen (i fase 2 under ”Research”) 



Når I fremlægger for os vil vi gerne vide 

 

1) Hvad er jeres ide? 

Fortæl og vis den med f.eks. PowerPoint/Prezi eller en kort film 
eller tegninger/ Wireframes  

 

2) Hvilke styrker og svagheder har jeres ide? 

 

3) Hvorfor skal vi vælge jeres idé? 

 

 

Husk at jeres præsentationer max. må tage 2 min. pr. gruppe. 

 

Jeres præsentationer  



Hvad er Wireframes? 

eks. på Wireframe til youtube side eks. på Wireframe til app 

Wireframes er stregtegninger/kladder , som viser hvilke  funktioner, struktur og indhold, 
man gerne vil på et website eller i en app. 



Tænk ud af 
boksen 

Husk vi vil gerne have nye,  
sjove, opfindsomme løsninger 
 


