Buggi-vejledning
Metabuggi er et værktøj, der benyttes i forbindelse med tildeling af metadata til
skønlitteratur for børn fra 8 til 12 år. Det tilgås via metakompas.dk.
De data, der opsamles via Metakompasset bruges i læseinspirations-websitet "Buggi".
Buggi er et Læsekompas for børn, hvor bøgers emner og stemninger præsenteres for
børn med ord, symboler og emojis fra børnenes univers.
Metabuggi skal udelukkende anvendes ved biblioteksrelevante romaner, graphic novels
og noveller for børn i alderen 8-12 år.
Der er 3 kriterier bogen skal overholde:
• Målgruppen er børn fra 8 til 12 år (Dvs. at størstedelen af den aldersgruppe,
bogen henvender sig til, ligger indenfor 8-12 år)
• Du anbefaler bogen
• Bogen skal være egnet til frilæsning og give en læseoplevelse som en "rigtig"
roman eller novelle. Dvs. at det kan godt være letlæsning, men må ikke være for
elementært
I Metabuggi bliver du præsenteret for 4 hovedområder: Fortælleteknik, Stemning, Emne
og Genre. Hovedområderne indeholder forskellige kategorier, der tilsammen skal give et
billede af, hvad det er for en læseoplevelse, man kan forvente at få af den bog, du har
læst.
Inden for kategorierne kan du vælge en værdi på en skala fx i forhold til sværhedsgrad,
stemning og andre definerede faktorer.
Sådan gør du i Metabuggi:
•
•
•
•

•
•

Log ind i Metakompasset via metakompas.dk
Find den bog du vil beskrive via faustnummer eller ISBN
Tryk "Opret til Buggi"
Ingen af kategorierne under Stemning, Emne og Genre i Metabuggi er
obligatoriske – dvs. at der kan være kategorier, hvor det ikke er relevant at tildele
en værdi. I de tilfælde skal kategorien blot springes over. De fire kategorier under
Fortælleteknik skal altid udfyldes med en værdi mellem 1 og 5.
Vælg værdier i de relevante kategorier
Gem

Gennemgang af Metabuggi-værktøjet
Fortælleteknik
Her placerer du værdier fra 1-5 for hvilke ydre forhold, der gør sig gældende for bogen:
•
•

•

•

Længde - her vælges en passende værdi for bogens omfang. Du kan se nogle
titel-eksempler ved at trykke på ”Vis eksempler”.
Sværhedsgrad - Her vælges, hvor svær bogen er at læse på en skala fra let til
svær. Du kan se forklaringer på, hvad der menes med de forskellige
sværhedsgrader ved at trykke på ”Vis eksempler”.
Illustrationer - Her angives, hvor teksttung bogen er. Jo flere illustrationer, desto
højere værdi skal du vælge. Du kan se nogle titel-eksempler ved at trykke på ”Vis
eksempler”.
Univers - Her kan du vælge, hvor realistisk fortællingens univers er. Jo flere
fantasy-elementer der indgår, desto højere værdi skal du vælge. Du kan se nogle
titel-eksempler ved at trykke på ”Vis eksempler”.

Stemning
Her kan du udtrykke hvilke læseoplevelser, man kan få af bogen. Det udtrykkes ved at
vælge værdier i skalaen 0-5.
Der er 7 forskellige kategorier, der udtrykker, hvilke stemninger, der er i bogen:
•
•
•
•
•
•
•

Rar
Sjov
Romantisk
Spændende
Trist
Uhyggelig
Tankevækkende

Ved stemningerne sættes markøren på den ønskede værdi i skalaen 0-5, hvor 0 betyder
at stemningen ikke er tilstede.
Emne
Her skal du udtrykke i hvor høj grad bogen omhandler forskellige emner. Der er
prædefineret forskellige emner, som du kan vælge. Markøren sættes på den værdi du
finder passende for bogens indhold. Værdierne 0-5 dækker her over skalaen 'omhandler
ikke' til 'handler meget om'.

Genre
Det er muligt at markere en værdi for, i hvor høj grad elementer fra 5 forskellige genrer
dominerer læseoplevelsen. Skalaen går fra 'slet ikke' til 'rigtig meget' og markeres 0-5.
Gem
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