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Titel  Oswalds kompas            

 

Tema: Venskab, søskende, jalousi 
Fag: Dansk                                                                                                                 
Målgruppe
: 

1.-3. klasse 

  
 

 
 
 

Data om læremidlet:  
E-bog: Birgit Strandbygaard, Høst 2011 

Om billedbogen 
I bogen ”Osvalds kompas” møder vi drengen Osvald, som samtidig med, at han får en 
lillesøster, mister sit kompas. Det betyder, at han får svært ved at mærke, hvordan han skal 
opføre sig og faktisk mister lidt retningen og kommer til at gøre nogle ting, som han 
normalt ikke plejer at gøre. I bogen er der intertekstuelle referencer til ”Emil fra 
Lønneberg”, som giver bogen et ekstra lag. Den pædagogiske vejledning er inspireret af 
reading2learn, som er en måde at organisere læseundervisning på, så de forskellige 
strategier, den erfarne læser bruger, bliver tydeliggjort for alle elever. Nederst i 
vejledningen findes et link til en film, hvor metode vises. 

Vejledningen giver et overblik over det pædagogiske overlay til e-bogen ”Osvalds kompas”. 
Det pædagogiske overlay kan bookes sammen med e-bogen. Overlayet indeholder flere 
forskellige ressourcer, som kan bruges afhængig af alderstrin. 

1. Før bogen læses, lægges der op til en samtale i klassen om, hvad et kompas er, og 
hvad det bruges til, samt hvorfor bogen mon hedder ”Osvalds kompas”. 

2. Før hvert kapitel kan eleverne læse et lille resume, så de har en forforståelse, inden 
kapitlet læses.    

3. I hvert kapitel er der overstreget sætninger og afsnit, som er særlige vigtige. Disse 
bruges til at skærpe elevernes opmærksomhed i læsningen og til at arbejde med 
spørgsmål udfra.  

4. Et link til tv-udsendelse om Emil fra Lønneberg – suppeterrinen. 

Faglig relevans/kompetenceområder 
Det pædagogiske overlay retter sig mod kompetenceområdet læsning med fokus på 
sprogforståelse og tekstforståelse.  
Læringsmål: 

 Eleverne kan samtale om kompas på både et realplan og et billedplan i forhold til 
Osvald. 

 Eleverne får med baggrund i overlayet en forforståelse for indholdet i de enkelte 
kapitler, inden de læses?   

 Eleverne kan læse og forholde sig til udvalgte sætningers særlige betydning for 
teksten. 

 Eleverne kan stille spørgsmål til teksten 
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Overlayets konkrete udformning 

Det røde overlay på side 2 lægger op til, at der først arbejdes med bogens titel.  

 
Efterfølgende arbejdes der med de otte kapitler 

Det grønne overlay er placeret ved kapitlernes overskrift. Eleverne får her tilbudt et kort 
resume, så de har en forforståelse af kapitlet, inden det læses. Det er en fordel at klassen 
læser både resume og kapitlerne sammen, så deres forskellige overvejelser bliver delt i en 
klassesamtale. 

             

 

De Gule markeringer understøtter elevernes opmærksomhed i kapitlet og kan bruges som 
hjælp til at arbejde med de vigtige pointer i hvert kapitel. 

 

Der er ikke formuleret spørgsmål til de gule markeringer, for det er meningen, at eleverne 

selv skal lære at stille spørgsmål til indholdet i de gule markeringer. Der kan arbejde med at 

stille tre forskellige typer af spørgsmål: 

 Spørgsmål – hvor svaret findes direkte i teksten 

 Spørgsmål – hvor svaret findes ikke direkte i teksten 

 Spørgsmål – hvor I selv kan vælge mellem flere svarmuligheder  

Eksempel på spørgsmål – hvor svaret findes direkte i teksten 
Spørgsmål: Hvad var det nok at gøre nogle dage?  
Svar: Det var nok bare at stikke hånden ned i lommen. 
 
Eksempel på spørgsmål – hvor svaret ikke findes direkte i teksten 
Spørgsmål: Er Osvald glad for sit kompas?  
Svar: Det lader det til, for han bruger det til at finde ud af, hvad der er rigtigt at gøre i 
forskellige situationer. 
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Eksempel på spørgsmål – hvor I selv kan vælge mellem flere svarmuligheder  
Spørgsmål: Synes I det er svært at vide hvad der er rigtigt og hvad der er forkert? 
Svarmulighed 1: Ja, nogle gange er det.   
Svarmulighed 2: nej, jeg kan tit mærke det i maven. 
 
Det blå overlay er et link til tv-udsendelsen om Emil fra Lønneberg – suppeterrinen. 
 

 

 

Henvisninger 
Film om reading2learn: http://www.filmkompagniet.dk/#/genrepaedagogik-i-praksis 

Emil fra Lønneberg (2): http://mitcfu.dk/TV0000107526 
 

 
   

  


