
DBC a/s

Hvad skal jeg læse? Et nyt Læsekompas for børn



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. Et af vores projekter hedder 
”Læsekompasset”.

Hvem er DBC a/s 



DBC arbejder med et nyt produkt, der hedder Læsekompasset

Det er en hjemmeside, hvor voksne kan finde inspiration til hvilke bøger, de gerne vil 
læse.

Her er bøgerne inddelt efter hvilken stemning læseren oplever, når han eller hun læser 
bogen. 

Stemningerne bruges til at give anbefalinger til bøger.

Om Læsekompasset
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Om Læsekompasset



Hvordan kan vi gøre det 
nemmere for børn at finde 
noget spændende at læse?



Hvad kan du selv godt lide?



Snak med sidemanden om en bog du godt kan lide (5 min. til hver)

Hvad er vigtigt for dig, når du læser en bog?

• Tempoet (om der noget er action, sker nyt eller lange beskrivelser)

• Personerne (er det vigtigt de fx er sjove, spændende, onde eller gode?)

• Stemning (var stemningen fx fantasifuld, uhyggelig, trist)

• Ramme (hvor foregår bogen?  Er vi i nutiden, fremtiden, gamle dage eller et 

fantasiunivers?)

• Fortællemåde (hvem fortæller?)

• Sprog (er der korte/lange sætninger? Hvordan er stilen (cool, fjollet, gammeldags ect) 

Øvelse



Få inspiration fra andre



Jeres udfordring

Opfind en Læsekompas-hjemmeside for 5. klasser, som giver lyst til at læse.

Hjælpespørgsmål:

- Hvad ville give dig lyst til at bruge en hjemmeside der handler om bøger?

- Hvilke stemningsord vil give dig lyst til at læse en bog?

- Når du skal vælge en film eller noget musik, hvordan vælger du så?



Når I fremlægger for os vil vi gerne vide

1) Hvad er jeres ide?

Vis den med f.eks. PowerPoint/Prezi eller en kort film eller tegninger 

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


