
Jeg læser aldrig!

Aldrig? 
Hvordan kan du 
så læse det her?

Okay, jeg kan 
læse, men 

jeg synes det 
er for svært

Spørg 
fx din 

familie

Ja

Nej

fordi de voksne 
siger, jeg skal

være sammen 
med min familie

være sammen 
med venner

sove

fordi jeg har lekti-
er for

Ok, men har du 
egentlig prøvet 

at læse sammen 
med nogen?

Hvor ærgerlig, 
men er du sikker 
på du har fundet 

den genre eller det 
emne, der interes-

serer dig 

Spille fodbold, 
håndbold, 

Fortnite, {indsæt 
fritidsinteresse}

Og det skal du absolut 
blive ved med. Men 

hvad med ... 

Jamen, her er en idé: Tag 
mor, far og søster-øster 

med på biblioteket

Du kunne jo også 
prøve tegneserier!

Prøv at lytte til lydbø-
ger! (eReolen Go er 
fyldt med materiale)

Eller hvad med at se 
webserien ”Suget ind” 

fra eReolen GO!

Ok, nu er vi 
bekymrede 

- går du tidligt 
nok 

i seng?

Måske har dit 
bibliotek en 
læseklub?

Giv hinanden læsetips 
og del det, du synes 

er fedt.

Prøv at udfordre dig 
selv eller venner med 

en omgang Læsebingo!
Besøg biblioteket - 
vi kan hjælpe dig

Okay, jeg kan 
læse, men jeg 

har ikke tid

For lang tid

Ok, det er 
fordi jeg 

ikke gider. 

Brug det 
halve af 

den tid du 
bruger på 

sociale 
medier til 
at læse

Fair nok. Det er 
faktisk super 

svært at vælge 
mellem milli-
oner af bøger. 
Men heldigvis 

findes der 
et sted at få 

hjælp..

Ikke 
for 

lang 
tid

Men bare sådan 
af nysgerrighed, 

hvor lang tid 
bruger du på FB, 

Netflix, playstation 
eller andet

fordi min bedstemor en-
gang gav mig en dødssyg 
bog, som jeg skal læse i, 

når hun er på besøg

Jamen, så læs da noget 
om din fritidsinteresse. 

Der er bøger om, hvordan 
man bliver dygtigere, om at 
blive professionel. Og så er 
læsning jo faktisk også en 

fritidsinteresse

Faktisk sover man rigtig 
godt oven på noget, man 
lige selv har læst. Snup 

et kvarters hyggelæsning 
og hiv bogen med over i 

drømmeland.

At læse er det  
bedste, jeg ved, ...

Det er ok, men jeg  
vil hellere ... Jeg læser kun ...

..men jeg er ofte i 
tvivl om, hvad 
jeg skal læse

..og jeg ved altid, 
hvad jeg skal læse

Fedt!

Så skal du være biblio-
tekar. Men prøv at give 
en idé videre til en ven. 
Det er fedt at snakke 

bøger med andre. (Det 
gør bibliotekarer hele 

tiden)

Hvor læsesej er du?


