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Klassetrin: 4-7. klasse 
Fag: Dansk 
 

Videoboganmeldelse: 
Booktube 
 
Læs en bog på eReolen eller 
eReolenGO! Du kan logge ind med dit 
bibliotekslogin. På eReolenGO! kan du 
også bruge dit UNI-login.  
https://ereolengo.dk/ 
https://ereolen.dk/ 
 
 
Hvis din booktube skal på bibliotekets hjemmeside, eller hvis den skal deles bibliotekets 
facebookside, er der brug for en forældrefototilladelse, som kan findes på 
https://randersbib.dk/nyheder/boern/opgavedatabase-til-hjemmeskolen 
 
Del din video med skoleoguddannelse@gmail.dk 
 
Biblioteket laver en intro og outro til din booktube.  
 
 
Forberedelse:  

 
1. Vælg en bog du gerne vil fortælle om og anbefale til andre. Det kan være en, du har læst i 

år, men også gerne en du har læst for længere tid siden og har lyst til at anbefale til nogen, 

der er lidt yngre end dig selv. Det kan også være en bog, du ikke har læst endnu. 

 

2. Læs eller genlæs bogen og tænk over, hvad det er, der gør den god, uhyggelig, spændende 

eller andet. 

 

3. Skriv de vigtigste ting ned. De skal bruges til en kort introduktion af bogen:  

a. Titel på bog  

b. Navn på forfatter 

c. Er det en roman, en novellesamling, en tegneserie måske?  

d. Er det fantasy, en gyser, en kærlighedshistorie eller noget helt andet? 

 

4. Lav et kort handlingsreferat    

a. Her kan man også tænke over, hvilke temaer bogen behandler. Måske venskaber, 

familie, kærlighed, mobning eller ensomhed?   
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5. Er der noget særligt, som du vil fremhæve? 

a. Måske er den fyldt med flotte tegninger? 

b. Er hovedpersonen megasej?  

c. Måske er sproget virkelig godt? Det kan være, der er nogle fede beskrivelser eller 

flot billedsprog? Måske nogle gode sammenligninger eller metaforer? 

 

6. Overvej hvor gammel, du tænker, man skal være for at kunne læse bogen?  

 
Hvis du skal beskrive den med 3 emojis, hvilke ville det så være? 
 
Optagelse 
Nu skal du i gang med at optage din videoboganmeldelse.  
Sørg for, at din mobil eller tablet er på langs.  
Kig ind i kameraet.  
Tal tydeligt.  
Din video må ikke vare mere end to til tre minutter.  
 
God fornøjelse!  
 
 


