
 

Digital læsning, 8. årgang - ca. 3 uger 

 

FRA FÆLLES MÅL 

Fortolkning: 
Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster 
 
Fremstilling: 
Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billed i en form, der passer til genre og situation 
 
Læsning: 
Eleven kan styre sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst 
 

 

LÆRERENS FAGLIGE MÅL  LÆRERENS TEKNOLOGISKE MÅL  LÆRERENS PÆDAGOGISKE MÅL 

Læsning 
 

Sammenhæng: 
Færdigheds- og vidensmål: 

Eleven kan diskutere mulige udfald 

af situationer beskrevet i tekster. 
Eleven har viden om metoder til 

opstilling af scenarier 
 

Afkodning: 
Færdigheds- og vidensmål: 

Eleven kan læse komplekse tekster 
hurtigt og sikkert. Eleven har viden 

om stavemåde og betydning af ord 
i tekster. 
 

Fortolkning 
 

Oplevelse og indlevelse 
Færdigheds- og vidensmål: 

 At eleverne  
- kan bruge digitale biblioteker 
- kan læse bøger digitalt 
- kan lave en bogtrailer som et 

multimodalt produkt  
 

 At eleverne 
- oplever læseglæde 
- inspirerer hinanden til 

læseoplevelser 
 



Eleven kan følge forløb og 
komposition i komplekse tekster. 

Eleven har viden om komplekse 
fortællestrukturer og kompositioner 
 

Fremstilling 
 

Præsentation og evaluering 
Færdigheds- og vidensmål: 

Eleven kan lancere større 
multimodale produktioner. Eleven 

har viden om PR og lancering 
 

     

FORUDSÆTNINGER  ELEVMÅL I ELEVSPROG  CENTRALE FAGLIGE BEGREBER  

Computer/tablet (evt. låne på skolen) 
Aktiveret kode til biblioteket (e-reolen) 
Twitterkonto (eller andet socialt medie) 
 
 
 
 
 
 
 

 Læsning: 
- din læsehastighed øges 
- din tekstforståelse øges 

Præsentation: 
- du kan fremstille en bogtrailer, 

hvori der indgår ord, billeder, speak 
og lyd 

 
 

 Læseforståelse 
læsehastighed 
Bogtrailer 
 
 
 

 

 

AKTIVITETER  

Forløbet starter med læseprøven 8-1, Gyldendal webprøver (kræver abonnement). Opbygningen af e-reolen gennemgås, og eleverne vælger 
en roman på e-reolen, som de har lyst til at læse. Når bogen er valgt, tweeter de titel og forfatter, så vi har samlet oversigt over bøgerne, og så 
læreren undervejs kan spørge ind til læsningen uden at “forstyrre” læsningen.  
 

Der stoppes op og laves 5-5-5 øvelse undervejs:  Normallæsning i 5 minutter - spurtelæsning i 5 minutter - normallæsning i 5 
minutter. Efter hver 5 minutters interval noteres antal linjer. Sidste normallæsning skulle gerne vise øget hastighed. 
 
Når eleverne er nået et godt stykke ind i bogen, spørges til handling og foreløbig vurdering - eleverne svarer på Twitter (eller andet medie), for 
at øve små sproglige appetitvækkere, som kan bruges i den afsluttende bogtrailer. 

http://webproevertildansk7-9laesning.gyldendal.dk/


 
Der forudsættes læsning hjemme og/eller i lektiecafeen. 
 
Forløbet afsluttes med en individuel præsentation af bogen i form af en bogtrailer. Bogtraileren skal indeholde billeder, speak, musik, korte 
tekstbidder. Eleverne vælger selv program til produktionen. 
 
Bogtrailerne udstilles på klassens blog og evt. på skærm i skolebiblioteket. 
 
Forløbet afsluttes med læseprøve 8-2, Gyldendal webprøver 
 

 

REDSKABER  INTRO TIL REDSKABER 

Kode til e-reolen (fås på det lokale bibliotek) 
Skoletube 
 
 
 
 
 
 

 Der kan vises forskellige bogtrailerne fra youtube fx Julemandens død 
eller Den sorte blomst - drømmeværelset som inspiration 
 
 

   

TEGN PÅ LÆRING  EVALUERING 

Via Twitterkontakten under læsningen holdes øje med 
læseprocessen undervejs 
 
Læsehastigheden øges 
Læseforståelsen øges  
 
 
 

 Elevevaluering 
Der evalueres ud fra en sammenstilling af start- og sluttest  
Eleverne reflekterer over deres læsning på Twitter 
Efterfølgende gennemgås testresultaterne med henblik på feed-forward 
i individuelle målsamtaler. 
Eleven kan “sælge” deres bog gennem bogtraileren 
 
Lærerevaluering 
Der kigges på før- og eftertesten 
Der kigges på kvaliteten af elevens bogtrailer 
Der kigges på elevernes Twitter-refleksioner for at følge med i 
processen 

 

http://webproevertildansk7-9laesning.gyldendal.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=1PvkSQpcWgc
https://www.youtube.com/watch?v=4giggSstYlQ

