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Bibliotekskundskab gennem en narrativ fortælling. 

 

Projektet er søgt under Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske 

læringscentre.  

Projektet er søgt af Højgårdskolen i samarbejde med VIA Center for Undervisningsmidler 

 

 

 

 

 

 

 

Konkret om projektet: 

Målgruppe: 4.-6.kl 

Gennem en fortælling skrevet af børnebogsforfatter Rikke Dyrhave bliver eleverne introduceret 

til forskellige områder af PLC.  

Eleverne har en tablet eller vælger at anvende deres egen device, hvor der skal være 

installeret en til formålet udviklet app der er gratis. App ’en ”Bogen-bibliotekskundskab” kan 

hentes til både IOS og Android. Vær opmærksom på at app’en kan kun anvendes til i-Pad 3 og 

nyere. 

Hent app ’en her: 

  Android   IOS 

      Frontcover til historien om ”Bogen” 
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Historien er illustreret af Tanja Aldebot.  

 

Ved hjælp af små hints skal de 

nu fysisk  

bevæge sig rundt på PLC, hvor 

Beacons vil  

aktivere de forskellige kapitler. 

Beacons kan lånes ved VIA CFU 

eller købes hos Heybuy for ca. 

2060kr ex. moms 

 

Kapitlerne aktiveres i rækkefølge 

 

Til hjælp for elever, der er udfordret omkring læsning, er alle kapitler indtalt og kan afspilles 

undervejs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til læreren: 

Undgå at placere de 2 efterfølgende beacons for tæt på hinanden. 

 

Introduktion fra læreren til eleverne: 

Samtale om hvordan henholdsvis skønlitteratur og faglitteratur er opstillet på PLC. 

Når I nærmer jer det rigtige sted aktiveres en tegning på jeres mobil/tablet. 

Læs eller lyt til kapitlet. 

I kan få læst siden op ved at klikke på noden øverst på siden. 

  



 
 

 
 

Pædagogisk konsulent Peter Bak-Jensen VIA CFU 
Pædagogisk konsulent Helle Rahbek, VIA CFU 

 

De 10 beacons placeres følgende steder på PLC 

Beacon Opgave 

der bliver vist på enheden 

Hvor placeres beacon på 

PLC 

 

1 

 Eleverne får en intro ved 

skranken. 

Her er det vigtigt at man 

sammen med eleverne 

definerer hvad er 

skønlitteratur/Faglitteratur 

og, hvordan er disse opstillet 

2 Find det sted, hvor du kan 

finde bøger om 

danmarkshistorie 

Brug evt. søgemaskinen 

 

96 

3 Hvilket decimaltal står 

folkeeventyrene under? 

39,12 

4 Kender du en historie om én 

der hedder Orla? Hvem har 

skrevet om ham? 

Brug evt. søgemaskinen 

 

Skønlitteratur K 

 

5 

 

Find det sted, hvor bøger af 

forfatteren til Pippi står. 

Brug evt. søgemaskinen 

 

 

Skønlitteratur L 

 

6 

 

Find det sted hvor man kan 

finde bøger om løver. 

Brug evt. søgemaskinen 

 

58,95 

 

7 

 

Hvor finder man bøger om 

Asterix, Tintin m.fl. 

Brug evt. søgemaskinen 

 

Tegneserier 

 

8 

 

Find bøger af Kenneth Bøgh 

Andersen 

Brug evt. søgemaskinen 

 

Skønlitteratur B 

 

9 

 

Gå nu til billedbøgerne 

 

Billedbøger 

 

 

10 

 

Gå til udlånsmaskinen 

 

Vi er tilbage ved 

”skranken” 

 

 

 

Projektet er udviklet af skolebibliotekar på Højgårdskolen og Pædagogisk konsulent ved VIA 

CFU Helle Rahbek og Pædagogisk konsulent ved VIA CFU Peter Bak-Jensen 

 

 


