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Inspirationsark
Det er som regel lige omkring klub-alderen, at ’læsekurven’ 
knækker, altså at børn finder på alt muligt andet sjovt at 
lave end at læse. Historiefortælling rummer uendelig man-
ge fantastiske oplevelser og muligheder for at forstå og 
spejle alt det, vi oplever i vores eget liv.

I kan bruge BOGglad-plakaten som inspiration til at kom-
me i gang med aktiviteter, og I kan fortsætte med arket 
her. Find den form, der passer bedst til jer. Rigtig god for-
nøjelse med alle de sjove og nye oplevelser, der gemmer 
sig i bøgernes verden.

Bogudstilling

Bøger er tit flotte, det er bare 
svært at se, når de står med ryg-
gen til. Lad børnene finde deres 
indre indretningsarkitekt frem 
og præsentere bøgerne, som de 
virkelig fortjener. En kærligheds-
udstilling, en gyserafdeling, eller 
alt hvad der er værd at vide om 
kagebagning.
 

Skab en gyserkulisse

Måske har I en kælder, som kan 
være sjov at indrette til fælles 
uhyggelig oplæsning af en rigtig 
god gyser. Stearinlys, pandelam-
per og ægte halloweenstemning. 
Man kan selvfølgelig gøre noget 
lignende med romantiske, histori-
ske, skøre historier osv. 

 Historieworkshop

Lad børnene selv skrive en hi-
storie, der skal læses op, eller et 
manuskript til et teaterstykke. Det 
kan også være sjovt at tegne sin 
egen tegneserie i en række tom-
me firkanter eller den lidt sværere 
overleveringsmetode, hvor man 
skriver eller digter videre på  
andres historier. 
 

Book Bento

En Book Bento er et fotografi af en 
bog sammen med nogle genstan-
de, der viser lidt om bogen. Find 
nogle ting, der passer til bogens 
handling, tema, hovedperson 
eller stemning. Arrangér tingene 
sammen med bogens forside og 
tag et foto, eller udstil det fx på 
#bookstagram. 

Lav en bogtrailer

Lav en trailer, der præsenterer 
jeres yndlingsbog. Det kan være 
stopmotion eller andet, I synes er 
sjovt. Hent fx Film-X animation- 
app’en, klip billeder fra aviser/
blade, tegn figurer, eller leg selv 
skuespillere.

Det fysiske 
læsemiljø

Både lytning og læsning kan 
sagtens være sociale aktivi-
teter, men det kræver for det 
meste et rum, hvor man kan 
skabe en lidt rolig stemning. 
Måske bliver historien læst 
højt, så man kan ligge og 
slappe af samtidig eller sidde 
og tegne. Måske er det skægt 
at læse den samme bog som 
en ven. Det kan endda være 
en hel aktivitet i sig selv at 
indrette læserummet, så der 
er hyggeligt at være og nem 
adgang til historier.

Find flere 

idéer på: 

laesesporet.dk

/bogglad


