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Kopiark 7: Sådan forbereder du din booktalk – en inspirationsramme

1    Start med din læseoplevelse

Tænk over, hvad der gjorde størst indtryk på 
dig, da du læste bogen. Tegn det, tag et billede 
med din mobil, eller vælg et stykke musik, der 
understøtter dine følelser. Du kan også tage en 
ting med, som du synes passer til bogen. 
 
Fortæl kort om din læseoplevelse. Det kan du 
gøre ved at sætte ord på, hvordan du havde det 
under læsningen. Du kan finde inspiration i 
 listen herunder:
• Jeg var glad og grinede, fordi … 

 (sjov, humoristisk, finurlig …)
• Jeg blev berørt og ked af det, fordi … 

 (sørgelig, trist, alvorlig, minder mig om …)
• Jeg var skræmt og bange, fordi … 

 (uhyggelig, overraskende, stemning …)
• Jeg var nysgerrig og måtte bare læse 

 næste side, fordi … (spændende, 
 opbygning …)
• Jeg glemte tid og sted, fordi …

• Jeg forsvandt helt ind i bogens univers, 

 fordi …

• Jeg blev klogere, fordi …

2    Præsenter bogen, og vis forsiden
Når du præsenterer en bekendt for andre, vil 
du sikkert fortælle, hvad vedkommende hedder, 
hvor han/hun kommer fra, og hvor længe I har 
kendt hinanden. Du vil sikkert også fortælle, 
hvor I kender hinanden fra, og på hvilken måde. 
Du skal gøre på samme måde, når du præsente-
rer en bog. Find inspiration i listen herunder:

Hvem og hvad:
• Hvem har skrevet bogen og hvornår? 
 Kender du forfatteren, og har han/hun 
 skrevet andet, du har læst? 
• Hvilken genre tilhører bogen? Er den del af 
 en serie? 
• Hvis der er billeder, kan du fortælle, hvem 
 der har taget eller tegnet dem, og hvad de 
 gør for læseoplevelsen. Vis en illustration fra 
 bogen.

Bogen og dig:
a. Hvordan fandt du frem til bogen? Hvorfor 
valgte du at læse den?

Bogen og verden:
b. Er bogen filmatiseret, eller minder den om 
andet, du har læst, set eller hørt om?
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3    Fortæl om bogen

Fortæl kort om handlingen i bogen eller om de 
emner, bogen omhandler. Du kan finde inspira-
tion til en struktur i listen herunder:

Begynd på en måde, så du fanger tilhøreren. 
• Man tror det måske ikke, når man ser

forsiden, men denne bog …

• Den første, vi møder i bogen, er …

• Forestil dig, at du er (fortæl om det sted,
bogen foregår), og at du møder (vælg en
vigtig person/karakter fra bogen) … Sådan

starter bogen om …

Bred historien ud: Gå herefter lidt i dybden, og 
bred historien ud. Vælg for eksempel tre vigtige 
begivenheder, som du fortæller om, men fortæl 
kun frem til kanten af plottet. Ved fagbøger 
fortælles om tre områder:
1
2
3

Stop før slutningen: Slut netop der, hvor tilhø-
rerne får lyst til at låne bogen og læse videre. Du 
må ikke afsløre for meget. 

Fortæl lidt mere om den af personerne, som du 
synes, betyder mest for bogen. Tænk over, hvor 
gammel personen er, hvordan han/hun ser ud, og 
hvad det er, der gør netop denne person særlig. 

4    Læs lidt op fra bogen, så stemning  
    og sprog mærkes

5    Slut af med et sprøgsmål

Afrund din booktalk med at stille et spørgsmål 
til bogen. Du skal ikke selv svare på det, kun 
stille det. Det er tit sådan, at man kan sidde 
tilbage med spørgsmål, som man godt kunne 
tænke sig at stille til bogen. Det kan være, bogen 
sætter tanker i gang om, hvad der mon vil ske 
for bogens personer efter sidste side. Det kan 
være, man tænker over, at personerne kunne 
have truffet andre valg og derved have oplevet 
andre ting i bogen. Det kan også være, man bare 
undrer sig over, hvorfor mon personerne gjorde, 
som de gjorde, eller noget helt andet. 

Hvis jeg kunne spørge bogen om noget, ville jeg 
spørge om ...
• Hvad mon …?

• Hvorfor …?

• Hvad nu, hvis …?

Vær ærlig:
• Husk, at din booktalk ikke må være bedre end

bogen selv. Hvis de tre første kapitler er lidt
langtrukne, så fortæl det. Det kan være fint at
fortælle, at det kan betale sig at holde ud.

Når du fortæller:
• Tænk over, hvordan du bruger din stemme og

din krop, når du fortæller.
• Overvej brug af stemmeføring, tonefald,

frasering, mimik, gestik, rytme og pauser.
• Hvordan kan du med kroppen og stemmen vise,

at du synes, andre skal læse bogen?
• Vil du stå eller sidde?
• Vil du have en rekvisit med?

Hvordan vil du lave din booktalk?
• Vælg, hvordan du vil lave din booktalk. Du

kan fortælle direkte til tilhørerne, lave en
YouTube-video, anvende rekvisitter, bruge
billeder og lyd osv.

Længde på din booktalk: 5-10 minutter pr. bog.

TIP!
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