
Bibliotekernes Læsespor 
er ideer, inspiration og  
viden om børn og unges 
læsning til dig og dine  
kollegaer på biblioteket

Læsesporet.dk er også til dine fagprofessionelle  
samarbejdspartnere i skole og SFO.

Og så henvender læsesporet.dk sig forresten også til  
forældre til børn og unge 6-16 år.

Sammen styrker vi læseglæden

læsesporet.dk

Læsedysten
Med et print af Læsedysten,  
en blyant ved hånden og et  
lille udvalg af bøger, kan  
læsning på en enkel, legende 
og sjov måde let integreres i 
hverdagen.  
 
Læsedysten består af en 
række udfordringer, der alle 
sætter skub i læselysten på 
hver deres måde.  
 
Et koncept for familier  
med børn 6-9 år 

Læsefamilier
Med Læsefamilieposer kan 
familien sammen stjæle 
opmærksomheden tilbage 
fra alt det, der forstyrrer 
og komplicerer. 

Efter samme model, som 
kendes fra måltidskasser, får 
en Læsefamilie hver måned 
en række unikke litterære  
fælles oplevelser – parat og 
lige til at tage ud af posen, 
uden optøning. 

Et koncept for familier 
med børn 10+ 

Sluk og læs
Sluk og Læs er et forløb for 
familier med mindst én  
teenager, der handler om 
hygge, nærvær og samvær 
omkring det at læse.  
 
Familien får hjælp til at finde 
gode bøger og blade, læser 
lidt sammen hver dag i en 
måned, og som afslutning  
inviterer biblioteket til en  
aften, der handler om  
ungdomsliv og som også  
involverer pizza. Ses vi? 

Et koncept for 
familier med børn 12+ 

På 
læsesporet.dk 

finder du  
også viden om  
børn og unges
læsevaner og

 læsekultur
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Tæl hvor mange bøger, I 
har i jeres hjem 

Læs på en strand, i en 
skov eller under et træ 

Kreativ leg 
med 
historier
I læsekonceptet Kreativ leg 
med historier får børnene  
mulighed for at lege med  
historier. 

Der læses en historie højt 
dialogisk, og bagefter får 
børnene mulighed for at lege 
med historien, når de på 
kreativ og skabende vis skal 
forsøge at løse en undren, en 
udfordring eller et problem  
fra historien. 

Et koncept for børn 
i indskolingen

Lad dig inspirere...
På læsesporet.dk finder du booktalks i fede formater, 
podcasts fyldt med forfattersnakke og andre 
boggodter.

Kort sagt er det her, du finder dine biblioteks-
kollegaers ideer til at skabe læselyst og læseglæde. 
På biblioteket. I skolen. På vej. Hjemme.  

Læs. Lyt. Læselyst.

Del din
læseglæde. 
Har dit bibliotek en idé til, 
hvordan vi sammen skaber 
endnu mere læseglæde hos 
børn 6-16 år?

Del   

laesesporet@aalborg.dk

Bookcamp 
Bookcamp er et forløb for 
skoleklasser på mellem- 
trinnet. Forløbet har fokus  
på elevernes fordybelse i en 
enkelt roman, og der arbejdes 
med børnenes læseglæde 
gennem stemningsfuld 
højtlæsning, kreativ med- 
digtning og fælles samtale. 
Eleverne er medbestem- 
mende og aktivt deltagende  
igennem hele forløbet, der  
afsluttes med et besøg af  
bogens forfatter, som  
eleverne skal interviewe. 

Et koncept for børn på 
mellemtrinnet.

Læs mens du står 

på hovedet

Vi er på sporet af læ
seglæde. V

il d
u m

ed
?
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læsesporet.dk
Tag del i glæden ved sprog, 
litteratur og læsning. 


