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Indledning 
Dette inspirationskatalog indeholder en række forslag til en hel skoles eller en eller flere klassers 
arbejde med Bogens år. Der er tale om forslag til tekstvalg, konkrete aktiviteter, materialer, 
forældresamarbejde mm.  

Der er et dobbelt sigte med mange af aktiviteterne, da de både kan bruges af vejlederne i det 
pædagogiske læringscenter som en del af fx en bibliotekstime og af lærerne som led i 
litteraturundervisningen i dansk.  

Listen med forslag er alfabetisk ordnet ud fra en vurdering af, at det samlet set giver det bedste 
overblik, da fx en mere tematisk samling af forslagene ville indebære en del overlap mellem de enkelte 
forslag.  

På internettet og i læremidler findes et væld af ressourcer, der understøtter læseaktiviteter og 
læselyst. Dette inspirationskatalog er blot et lille udpluk af de mange muligheder, der findes.  

Kataloget skitserer helt overordnet aktiviteternes hvorfor og hvordan. Lærere og vejledere må altså 
udfolde og tilpasse aktiviteterne til målgruppe og kontekst.  

Planlægning af aktiviteter i relation til Bogens år kan med fordel ske i et samarbejde mellem skolens 
ledelse, vejledere og medarbejdere.  

Arbejdet med Bogens år kan ske på mange forskellige tidspunkter af året, fx som kvalificerede 
læsebånd i fokuserede perioder eller fordelt hen over hele året eller i form af en læseuge eller en 
læsedag, hvor man fx markerer Modermålsdagen 21.02., Poesiens Dag den 21.03., Den internationale 
Bogdag den 23. april, Den internationale Læsedag den 8. september, Nordisk Litteraturuge i november. 
De nævnte mærkedage har for de flestes vedkommende egne hjemmesider med aktivitetsforslag mv.   
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Tekstvalg og aktiviteter – alfabetisk ordnet 

 

Bevægelse som led i arbejdet med analyse og fortolkning 
 
Bevægelse kan integreres i faglige aktiviteter og bidrage til at skabe et læringsmiljø, som er 
motiverende for eleverne.  

Et eksempel på en konkret tilgang kunne være: 

- Eleverne læser en tekst (den samme tekst for alle elever). 

- Læreren klipper tekstdele ud af den samlede læste tekst, som hver især siger noget særligt om fx seks 
emner, som fx genre, tid, miljø, personer, sproglig stil eller tema.  

- Eleverne inddeles i fx fem grupper. Hver gruppe får udleveret fx 12 tekstudklip, som hver især siger 
noget særligt om fx genre, tid, miljø, personer, sproglig stil eller tema.  

- Når grupperne har drøftet, hvad tekstudklippet siger noget særligt om, skal de i samlet flok 
løbe/hoppe/hinke/kravle hen til en spand, hvor alle udklip for miljø skal afleveres, eller en spand, 
hvor alle udklip for sproglig stil skal afleveres osv. 

- Eleverne løber/hopper/hinker/kravler eller andet tilbage til deres fælles plads og læser og drøfter et 
nyt tekstudklip.  

- Når alle tekstudklip er fordelt tjekker elever og lærer i fællesskab, om alle tekstudklip er placeret i 
samme spande. Hvis der er uoverensstemmelser mellem gruppernes vurderinger af tekstudklippene, 
skal grupperne begrunde, hvorfor de har placeret tekstudklippene i de spande, de har. 

 

Bogtrailer  
 
En bogtrailer er en videoreklame for en bog. Bogtraileren er en boganmeldelse som har til formål at 
vække andre læseres interesse for at læse bogen. En bogtrailer kan bidrage til at fremme elevernes 
kendskab til forskellig litteratur og til at skabe nysgerrighed og inspirere til læsning.  

Efter læsning af en bog laver eleverne en kort film, som formidler elevernes oplevelse af stemningen i 
bogen (bl.a. med udgangspunkt i personer i bogen, højdepunkter fra bogen, spændings- og andre 
stemningsmomenter fra bogen). Eleverne arbejder med valg af billeder, lys, lyd, tekst, animationer og 
andre virkemidler.    

På internettet findes en række gratis videoer og tekster, der på enkel og overskuelig måde 
introducerer til arbejdet med bogtrailers.  

 

Bogudstillinger i klassen og i det fysiske læringscenter 
 
Adgangen til bøger er selvsagt helt central som grundlag for at styrke elevernes læselyst. Til arbejdet 
med Bogens år er det vigtigt at have et rigt repertoire af bøger. Og skolens bestand af bøger skal måske 
suppleres med bøger fra det lokale CFU eller via besøg på folkebiblioteket. 
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Eleverne vælger i mange tilfælde bog efter forsiden. Det er derfor en god ide at udstille bøger med 

forsiden udad. Og at sørge for at skifte udstilling meget ofte.  

Det kan være en god idé at stille bøgerne op efter genre eller tema, så eleverne nemt kan finde fx 

fantasybøger, og så eleverne møder nogle af bøgerne fra hylden i en særlig sammenhæng. Det kan fx 

være bøger om computerspil, bøger om dyr, bøger af en prisvindende forfatter, bøger om fodbold, 

seriebøger som ikke behøver læses i rækkefølge, bøger om klima osv.  

Det er også en god idé ind imellem at få elever til at lave udstillinger af bøger på læringscentret. 

Elevernes (læse-)nysgerrighed kan også blive vakt ved at udstille indpakkede bogtitler og skrive nogle 

få tillægsord på papiret, der knytter sig til bogens handling/tema.  

 

Book Bento 

 
Med en Book Bento kan eleverne udtrykke deres personlige oplevelse af en bog. En Book Bento kan 
fungere som en boganmeldelse, som med sit personlige og visuelle udtryk kan vække elevernes 
interesse for litteratur og øge deres kendskab til forskellig litteratur.   

Ordet Bento er japansk og refererer til et måltid serveret i en boks med separate sektioner til forskellig 
mad. I udarbejdelsen af en Book Bento placerer eleven den læste bog på et kvadratisk format og 
omkranser bogen med en række genstande, som formidler elevens oplevelse af bogen (bl.a. med 
udgangspunkt i personer i bogen, miljøbeskrivelser, højdepunkter, spændings- og andre 
stemningsmomenter fra bogen). Eleverne arbejder dermed med visuel fortolkning af en bog gennem 
valg af genstande, billeder, lys, tekst, fotovinkel og andre virkemidler.  

Når Book Bento’en er kreeret, tager eleven et foto af sin Book Bento. Fotoet af Book Bento’en udgør 
boganmeldelsen. 

På internettet findes en række gratis billeder, videoer og tekster (ikke mindst på engelsk), der på enkel 
og overskuelig måde introducerer til arbejdet med Book Bento.  

 

Book talks 
 

Det kan have stor betydning for elevers motivation for at læse, at de hører andres anbefalinger 

igennem fx korte book talks.  

Vejlederne i det pædagogiske læringscenter eller klassens egen dansklærer kan fortælle om 

begejstringen over nogle udvalgte titler, som forventes at appellere til målgruppen. Det kan også være 

elever, der inviteres til at anbefale en eller flere bøger, de har været optaget af.  

Det væsentlige i en book talk er, at formidlingen er levende, engageret og ærlig.   

 

Den varme stol  
 
Den varme stol er et kreativt bidrag til arbejdet med skønlitterære tekster og fortolkning. Øvelsen 
bygger på undrespørgsmål, indlevelse og meddigtning.  
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Den varme stol skaber en ramme, hvor eleverne kan tale sammen om hovedkaraktererne i en læst 
tekst. De kan stille undrespørgsmål til hovedkarakteren, og igennem meddigtning kan eleverne opnå 
fornyet interesse for teksten.  
 
En elev melder sig til den varme stol. Eleven skal spille en hovedkarakter i teksten. I de yngste klasser 
kan det være læreren, der sidder i den varme stol.  
 
Den elev, der har meldt sig til at sidde i den varme stol, går uden for døren og venter på at blive kaldt 
ind. De øvrige elever forbereder imens nogle undrespørgsmål, som de gerne vil stille til 
hovedkarakteren.  
 
Læreren sætter rammen for arbejdet og tydeliggør, i hvilken egenskab eleverne stiller spørgsmål: “Vi 
er så heldige, at vi i dag får besøg af … fra den bog, vi lige har læst. I kan få svar på noget, som I undrer 
jer over i teksten. Forestil jer, at I er journalister, og at I skal have svar på nogle spørgsmål for at kunne 
skrive en artikel til en avis...”.  
 
Eleverne stiller deres undrespørgsmål, og eleven i den varme stol forsøger at svare så loyalt mod 
teksten og hovedkarakteren som muligt. I fællesskab kan eleverne drøfte, om svarene er troværdige 
set i lyset af tekstens informationer. 

 

Faglig læsning 
 

Den faglige læsning kan være med til at understøtte læsemotivation, især når der tages udgangspunkt i 

elevens egen interesse og nysgerrighed for et givet emne. Den faglige læsning stiller anderledes krav 

til elevernes læsning end læsning af fiktion. Fagsprog er abstrakt og løsrevet fra situationen. 

Derudover er fagsprog mere komprimeret, hvilket kommer til udtryk ved nogle særlige sproglige træk. 

Fagteksters formål er at informere om et emne, og der er mange sproglige træk, der går på tværs af 

fagområder og læseerfaringer. Men det enkelte fag eller emne har også sine egne særlige regler og 

måder at udtrykke sig på i den faglige formidling. Gennem læsning af forskellige faglige tekster får 

eleverne erfaringer med forskellige fagteksters formål og struktur. Eleven lærer at læse bevidst og 

med et bestemt formål, og læreren må vejlede eleven omhyggeligt med udgangspunkt i de enkelte 

teksttyper.         

I skitseform kan arbejdet med den faglige læsning indeholde følgende spørgsmål henvendt til 

eleverne: 

Hvad er formålet? 

Hvad ved vi i forvejen? 

Hvad skal jeg lære? 

Hvilken læsestrategi skal jeg anvende? 

Er der nogle faglige ord, jeg skal have forklaret? 

Hvordan er teksten struktureret? 

Hvordan skal jeg holde rede på det, jeg læser? 

Har jeg efter endt læsning opnået det forventede udbytte? 
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I det tværgående tema Sproglig udvikling findes flere ideer til arbejdet med faglig læsning 

https://www.emu.dk/grundskole/dansk/sproglig-udvikling              

 

Forfatter- og boguniverser  
 
I arbejdet med forfatterskabslæsning og dertilhørende særlige boguniverser kan elevernes læselyst 
styrkes, fordi det er en tilgang til litteratur, der virker appellerende og understøtter elevernes 
indlevelsesevne. I den vejledende kanonliste for folkeskolen optræder forfattere, der bl.a. har skrevet 
børne- og ungdomslitteratur af en særlig kvalitet, som man med fordel kan vælge at arbejde med, når 
man har fokus på tekster, der rummer et særligt potentiale. Her vil eleverne møde tekster af både høj 
sproglig som indholdsmæssig kvalitet, som kan være med til at styrke deres eget arbejde med det talte 
og skrevne sprog og understøtte deres alsidige udvikling. 
 

Den vejledende kanonliste til folkeskolen 
Danske folkeeventyr 
Johan Herman Wessel 
B.S. Ingemann 
Jeppe Aakjær 
Egon Mathiesen 
Halfdan Rasmussen 
Benny Andersen 
Cecil Bødker 
Ole Lund Kirkegaard 
Amalie Skram 
Astrid Lindgren 
Thorbjørn Egner 
Robert Storm Petersen. 
 
I forfatterskabslæsning bør man have fokus på bøger, der indeholder den gode historie og aktiverer 
elevernes egen sprogforståelse. Man kan vælge at arbejde med metoder, som understøtter en kreativ 
tilgang til elevernes arbejde og forståelse af de anvendte tekster, ikke mindst med tekster som 
eleverne ikke selv ville vælge fra start.   
 
Aktiviteter til at arbejde med forfatter- og boguniverser der understøtter læselyst: 

 Storyline om Astrid Lindgrens Suser min lind, synger min nattergal. 
 Klassens egen teaterforestilling af Thorbjørn Egners Folk og røvere i Kardemommeby. 
 Lav din egen digitale fortælling om Egon Mathiesens Mis med de blå øjne. 
 Lav en plakat til en bestemt målgruppe, der formidler dit yndlingsdigt af Halfdan Rasmussen. 

 
             

Forældresamarbejde 
 
Forældre er et vigtigt led i deres børns læseudvikling. Selvom læsning foregår i skolen, så er det slet 
ikke nok kun at læse i skolen. Læsning må også foregå i hjemmet. Mange forældre er gode til at støtte 
op om deres børns læsning i børnehave og indskoling. Men også på mellemtrinnet og i udskolingen er 
frilæsningen i hjemmet afgørende for en fortsat udvikling af børnenes læsefærdigheder og for at 
bevare børnenes læselyst. Det er derfor vigtigt, at skolen vedvarende inspirerer forældre til, hvordan 
de kan støtte deres børns læsning gennem hele skoleforløbet. 

https://www.emu.dk/grundskole/dansk/sproglig-udvikling
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Skolen kan som fast punkt på forældremøder inspirere til, hvordan forældre dagligt kan læse med 
deres børn og tale med børnene om det, der læses. Både selve det, at børnene læser og bliver læst højt 
for, men også at forældre taler med deres børn om det læste bidrager til at styrke børns sprog, 
læseudvikling og læselyst. Når forældrene ikke længere læser højt for deres børn, er det fortsat vigtigt, 
at forældrene taler med børnene om det, som børnene læser. Skolen kan derfor give inspiration til, 
hvilke typer af spørgsmål forældre kan stille både før, undervejs og efter læsning. Aarhus Kommune og 
Trygfondens Børneforskningscenter har udviklet gratis hæfter og film gennem Projekt READ - 
sammen om læsning - med inspiration til, hvordan forældre kan læse og tale om tekster med deres 
børn https://aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/tidlige-indsatser/read-sammen-om-
laesning/  
 
Ud over at have læsning på som et fast punkt på forældremøder, kan skolen også invitere forældre 
eller anden familie til at deltage i en ugentlig læseseance, hvor de møder op ved skoledagens 
begyndelse en halv time pr. uge (ligesom nogle skoler inviterer forældre eller anden familie til at 
deltage i morgensang eller anden tilbagevendende aktivitet på skolen). I læseseancen underviser 
læreren elever og forældre i én udvalgt læseforståelsesstrategi pr. gang, hvorefter elever og forældre 
kan afprøve strategien og efterfølgende anvende strategien ved videre læsning i hjemmet. 
 
Skolen kan også inspirere eleverne til at læse højt for deres forældre eller anden familie. Gennem 
“gentagen læsning” kan børnene læse første og anden gennemlæsning af en tekst i skolen og tredje 
gennemlæsning af teksten for sin familie. Voksne og børn kan også på skift læse højt for hinanden. Og 
forældre, som selv har svært ved at læse, kan lytte til lydbøger og tale om lydbøgerne sammen med 
deres børn.  
 

Fritidslæsning  

Fritidslæsning har stor betydning for udviklingen af elevernes læsefærdigheder og generelle læselyst. 
Der er ikke tid nok i skolen til, at eleverne kan konsolidere og videreudvikle deres læsefærdigheder og 
forblive læsere i et livslangt perspektiv.  

For at understøtte elevernes læsning i fritiden har skolen en vigtig opgave i at gøre bøger til elevernes 
fritidslæsning tilgængelige og gøre eleverne trygge ved at søge efter og låne bøger til fritidsbrug på 
skolens læringscenter eller det lokale folkebibliotek. Det er en obligatorisk opgave for skolen og det 
pædagogiske læringscenter at stille materialer til rådighed for elevernes fritidslæsning og yde 
vejledning i brugen. 

Det er vigtigt, at skolen skaber rammer, der gør det let at få råd og vejledning om bøger og få adgang til 
bøger. Skolen kan sikre, at eleverne har adgang til at låne bøger i hele skolens åbningstid - og opfordre 
dem til at gøre det.  

 Det pædagogiske læringscenter kan være opsøgende og komme på klassebesøg med en 
bogvogn med en kurateret samling målrettet den aktuelle klasse.  

 Læringscentret kan sørge for, at udstillingerne med bøger skifter meget ofte. 
 Klasserne kan have faste tider, hvor de er på besøg på læringscentret, som introducerer til fx 

nye titler, bøger inden for et bestemt emne/tema eller særligt letlæste bøger.  
 Eleverne kan anbefale bøger til hinanden (fx i form af bogtrailers, se beskrivelse ovenfor).  
 Læringscentret kan arrangere “Date en bog” og “Smag en bog” (se beskrivelse nedenfor) 
 Lærerens eller elevernes oplæsning af udvalgte tekstpassager kan styrke elevernes lyst til selv 

at læse videre.  

https://aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/tidlige-indsatser/read-sammen-om-laesning/
https://aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/tidlige-indsatser/read-sammen-om-laesning/


 
 

9 
 

Indspil en yndlingsscene fra en bog som stop motion-film 

 
Arbejdet med at indspille en scene fra en bog som stop motion-film er en legende, kreativ og 
motiverende tilgang til at styrke elevernes evne til indlevelse i og fortolkning af litterære tekster.  
 
På nettet findes en række gratis videoer og tekster, der på en enkel og overskuelig måde introducerer 
til arbejdet med stop motion.  
 
Eleverne inddeles i små grupper, som skal fremstille en stop motion-film. Hver gruppe skal have 
adgang til en tablet eller en smartphone og installere en (gratis) stop motion-app.  
Hver gruppe skal blive enige om en scene fra en læst bog, som de vil indspille som stop motion-film.  
 
Tal med eleverne om, at deres film skal være kort, fx 2 minutter.  
I stop motion-produktion er det en tommelfingerregel, at der for hvert sekunds film skal være cirka 12 
billeder, for at bevægelserne bliver flydende.  
 
Når eleverne har valgt deres yndlingsscene, udarbejder de et storyboard og bygger figurer (fx i 
modellervoks eller LEGO), scene (papkasse) og baggrund (fx med gavepapir, aviser eller magasiner).  
 
Det kan være en god ide at se en række stop motion-film sammen med eleverne, så de bliver bevidste 
om kameraindstilling, virkemidler mv., og så de får ideer til, hvordan andre har vist forskellige 
situationer.  
 
Efter scenebygning, storyboard mv. er eleverne klar til indspilning af deres film.  
 
Når filmene er indspillet, kan eleverne se hinandens film og i fællesskab drøfte, om filmen er tro mod 
tekstens univers og tema.  
 

Kanonlæsning 

Det er obligatorisk for skolerne, at eleverne stifter bekendtskab med kanonforfattere og deres tekster. 
For nogle elever kan kanonlitteratur opleves som fjern og uvedkommende, og skolen har en vigtig 
opgave i at gøre arbejdet med kanonforfatterne relevant og som et bidrag til elevernes personlige og 
kulturelle identitetsdannelse. Det er mest hensigtsmæssigt, at de forskellige kanonforfatteres værker 
gøres til genstand for undervisning i klassen, da de indeholder en høj tekstkompleksítet og fremstiller 
elevfremmede universer, som kan være svære at håndtere i elevernes egen frilæsning. 

Et fælles fokus på læsning af kanontekster kan være med til at gøre teksterne nærværende og 
vedkommende for eleverne og deres erfaringsverden. I undervisningsvejledningen for dansk på 
https://emu.dk/grundskole/dansk/laeseplan-og-vejledning kan man læse flere eksempler på 
undervisning i kanonlitteratur.  

Har man nogle meget sofistikerede læsere i sin klasse, kan de anspores til at læse udvalgt 
kanonlitteratur som frilæsning. Her er det vigtigt, at man som lærer er opmærksom på at ramme 
elevens eget univers i sin vejledning af værket. En elev, der har været i Afrika, vil måske kunne finde 
interesse i at læse Den Afrikanske Farm. En elev, der er optaget af social uretfærdighed, kan have glæde 
af at læse Ditte Menneskebarn, og en elev, der er optaget af komplekse historiske fortællinger, kan læse 
Kongens Fald. 

Dansk litteraturs kanon – folkeskolen (obligatorisk) 
Folkeviser 

https://emu.dk/grundskole/dansk/laeseplan-og-vejledning
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Ludvig Holberg 
Adam Oehlenschläger 
N.F.S. Grundtvig 
St. St. Blicher 
H.C. Andersen 
Herman Bang 
Henrik Pontoppidan 
Johannes V. Jensen 
Martin Andersen Nexø 
Tom Kristensen 
Karen Blixen 
Peter Seeberg 
Tove Ditlevsen 
Henrik Ibsen. 
  
 

Krop og drama   
 
Krop og drama er en måde at kropsliggøre og bearbejde en æstetisk tekst på, som styrker elevernes 
sanselige perception af teksten. Dramatisering med krop og stemme af forskellige scenarier kan 
forstærke forståelsen og engagementet i teksten og kan åbne for, at eleverne kan forbinde deres egen 
krop, selvfornemmelse og viden om verden med det sprog og emne, som teksten leder dem igennem. 
                              
Aktiviteter til at arbejde med krop og drama for at understøtte læselysten: 

 Lynteater, som er korte dramatiseringer eller videredigtninger, hvor eleverne udfordres til på 
få minutter og med ganske få rekvisitter at forberede en kort præsentation/dialog for klassen 
om det læste.  

 Læseteater, hvor man øver sig i at læse en tekst dramatisk op for et publikum, fx resten af 
klassen eller forældrene.   

 Statuer, hvor man sammen i en gruppe laver en statue, der fx viser tekstens grundlæggende 
stemning, hovedpersonens udfordring, tekstens tema, budskab. 

 Dramatisering af en udvalgt scene fra teksten. 
 Oplæsningscafe på årgangen. Der arrangeres en cafeeftermiddag, hvor hver elev har udvalgt et 

yndlingsstykke fra en læst bog, som de læser op med betoning og indlevelse. 

 

Læseroulette 

 
Læseroulette er en måde at læse på, hvor lærere eller elever på baggrund af terningekast læser højt 
med forskellige følelser og stemmeføring. I de mindre klasser kan elevernes terningekast angive, 
hvordan læreren skal læse højt af en tekst. Og når eleverne selv kan læse, kan eleverne i makkerpar 
læse med forskellig stemmeføring og udtrykke forskellige følelser defineret af terningekastene. 
Læserouletten kan give eleverne oplevelsen af, at den selvsamme tekst kan opleves forskellig afhængig 
af måden, hvorpå teksten læses højt.  

Læserouletten foregår ved, at fx to elever på skift læser op af en tekst. På skift kaster eleverne med en 
terning, hvor tallet angiver, hvordan teksten skal læses op, fx “Læs højt, som om du er …” 1 = aggressiv, 
2 = genert, 3 = uinteresseret, 4 = trist osv.    
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Makkerlæsning 

Makkerlæsning er en struktureret metode, hvor en elev i en periode læser med en fast makker med 
afsæt i motiverende og alderssvarende tekster. Makkerlæsning bidrager til at strukturere 
læsesituationen med klart definerede læseformål og roller. Makkerlæsning kan struktureres på mange 
forskellige måder, og både svage og stærke læsere kan profitere af arbejdsformen.  

Eksempler på måder at organisere makkerlæsning: 

- makkerlæsning på tværs af årgange med definerede roller for henholdsvis yngre og ældre elever 

- makkerlæsning på årgangen ud fra elevernes faglige niveau 

- sammensætning af makkerpar ud fra læsning inden for et valgt tema (fx venskab, kærlighed) 

Link til peer-learning om læsning på emu: https://www.emu.dk/grundskole/program-loft-af-de-
fagligt-svageste-elever/dansk-viden-og-vaerktojer/peer-learning-dansk  

 

Meddigtning  
                            
Læsning og meddigtning er et didaktisk tiltag, der har til hensigt at styrke elevernes personlige 
forståelse og indlevelse i teksten. Derudover rummer enhver meddigtningsopgave også et indblik i 
elevens egen fortolkning af den pågældende tekst, og dermed også elevens fornemmelse for 
situationer, stil og ordvalg samt opfattelse af personerne. Der skal være opmærksomhed på, at når 
man knytter meddigtning og læselyst sammen, vil der åbnes for en mere personbåren fortolkning, end 
når man i andre aspekter af meddigtning i litteraturundervisningen har fokus på en mere tekstnær 
analyse og fortolkning af teksten. 
 
Aktiviteter til at arbejde med meddigtning for at understøtte læselysten: 

 Skriv videre på slutningen (hvis der er en åben slutning). 
 Lav en Vlog, hvor hovedpersonen fortæller om sig selv 7 år senere. 
 Lav portrætter af én af personerne i teksten. Mal med oliepastel på sort kardus A4. 

Portrætterne sættes i passende miljøer med genstande og symboler. 
 Forbered farens konfirmationstale til hovedpersonen og afhold talen. 
 Skriv en fortekst til historien. Hvad er der sket to år før, historien starter? 

     
             

Oplæsning  

Gennem oplæsning viser læreren eleverne glæden ved bøger og udbyttet af læsning. Eleverne får 
erfaringer med fortællestrukturer og genrer og med syntaks, semantik, indhold, sprogmelodi, rytme og 
betoning. De udvider deres ordforråd og begrebsforståelse, og de oplever nuancer i sproget. 

Teksten kan være udgangspunkt for en ikke på forhånd defineret samtale, men også genstand for en 
fælles undersøgelse af tekstens indhold og tema. I det efterfølgende arbejde med teksten er 
fællesskabet og samtalen om teksten af stor betydning. Eleverne får vakt deres nysgerrighed, de får 
mulighed for at møde kendte og ukendte livssituationer og anderledes universer.  

Det helt centrale ved oplæsning er, at læreren har øvet sig, så vedkommende kan læse teksten op med 
indlevelse, pauser osv. og derigennem åbne tekstens univers for eleverne.  

https://www.emu.dk/grundskole/program-loft-af-de-fagligt-svageste-elever/dansk-viden-og-vaerktojer/peer-learning-dansk
https://www.emu.dk/grundskole/program-loft-af-de-fagligt-svageste-elever/dansk-viden-og-vaerktojer/peer-learning-dansk
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Overvej hvordan rum, gestik og mimik, stemmeføring, elevernes placering, rekvisitter og påklædning 
kan understøtte elevernes oplevelse af den oplæste tekst.  

Fx kan rummet mørklægges for at skabe den rette stemning om en uhyggelig historie. Eller læreren 
kan klæde sig ud i tråd med en teksts tematik. Eleverne kan ligge på måtter på gulvet og lytte med 
lukkede øjne for at skærpe den indre billeddannelse. Og læreren kan medbringe og bruge udvalgte 
rekvisitter, der er centrale i teksten.  

 

Smag på en bog - Date en bog 

 
For at hjælpe eleverne til at vælge frilæsningsbøger kan man arrangere en ”smag på en bog” eller “date 
en bog”-time. 
 
Smag på en bog 
Der er dækket op med tallerkener med smagsprøver på bøger. Forsiden, bagsiden og et uddrag er 
kopieret. På hvert bord er der menukort, der giver overblik over bogmenuen. Det er en god ide, hvis 
bogmenuen er blevet til i samarbejde med eleverne. Eleverne tager plads ved bordene og ”smager” på 
bøgerne. De læser uddrag og smager på hinandens bog-uddrag og udveksler holdninger til det læste. I 
slutningen af ”middagen” vælger de en bog, de ønsker at læse hjemme. 
 
Aktiviteten kan også afsluttes med, at eleverne sidder med et menukort med fem selvvalgte bøger, som 
de har lyst til at læse. Den menu bruger de resten af skoleåret, når de skal låne frilæsning. 
  
Date en bog 
Ved ”date en bog”-arrangementer har eleverne udvalgt en person i en bog, de har læst. De har lavet en 
kort ”datingprofil”, og eleverne dater nu hinandens personer. Eleverne kan også have udvalgt et stykke 
fra bogen, de vil læse eller få en anden til at læse højt. Og de kan have forberedt sig på at kunne 
fortælle om, hvem der har skrevet bogen, hvad den hedder, og hvad der er af vigtige temaer, samt 
hvorfor de mener, bogen er værd at læse. Dette kan afholdes som kortere eller længere date-møder, 
evt. som speed-dating, hvor man dater flere bøger/personer på kort tid. 
 




