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”Prepper” af Lise Bidstrup 

Tema:  Jordens undergang, frygt, familierelationer   
Fag: Dansk   
Målgruppe: 8.-10. klasse 

 

 E-bog ”Prepper” af Lise Bidstrup udgivet på Høst i 2013 

Denne vejledning her giver et overblik over den røde tråd i det pædagogiske 
overlay, der knytter sig til e-bogen ”Prepper”. Det pædagogiske overlay kan 
bookes sammen med e-bogen og består af en række opgaver, 
refleksionsøvelser samt eksterne ressourcer, som eleverne tilgår gennem 
aktivering af markeringer i selve romanteksten. Overlayet giver derfor god 

mulighed for at arbejde tekstnært i fortolkningsfællesskabet. 
 
Faglig relevans/kompetenceområder 
Den pædagogiske vejledning giver forslag til arbejdet med e-bogsoverlay med 
fokus på  

Sprogforståelse (kompetenceområdet Læsning) 
Kompetencenområdet Fortolkning: oplevelse og indlevelse, 
undersøgelse, fortolkning, vurdering og perspektivering) 
Dialog (kompetenceområdet Kommunikation) 

 
Læringsmålene for nedenstående forløb kunne udformes således: 
 

 Jeg kan benytte ordbogsopslag som overvågningsstrategi under 
læsningen (Sprogforståelse) 

 Jeg kan benytte fortolkningsorienterede læsestrategier under 
læsningen, fx notatark (Fortolkning) 

 Jeg kan deltage åbent, aktivt og analystisk i dialog med min 
læsemakker og i klassen (Kommunikation) 

 Jeg kan give udtryk for, hvordan ”Prepper” kan perspektiveres til 
virkelighedens verden og mulige fremtidsperspektiver (Fortolkning) 

 

Forslag til forløb 

Eleverne introduceres til læringsmålene og forløbets tre faser, før, under og efter læsningen af ”Prepper”. 

Før læsning: 

Der orienteringslæses parvist ved at kigge på bogens for- og bagside. 
Forforståelsen aktiveres i klassen  ved en fælles brainstorm om titlen ”Prepper” sammenholdt med 
forsidebilledet – anvend evt. betydningsordkort eller mindmap på smartboardet/tavlen.  
Der tales om læseformål. 
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E-bogens simple overlay forklares/repeteres for eleverne, så nedenstående muligheder udnyttes under 
læsningen: 

 Søge i e-bogen, søge i opslagsværk 

 Kopiere markeret tekst ud af e-bogen (max. 500 tegn) 

 Lave bogmærker i 12 forskellige farver 

 Highlighte tekst 

 Oprette tekstnoter. Elevernes opfordres til at notere handlingsstikord og 
fortolkninger/undrespørgsmål undervejs i læsningen i kolonnenotatet, som vises i overlayet. 

 
 
Under læsning: 

Eleverne arbejder parvist med deres læsemakker, så den mundtlige dimension aktiveres (Dialog). Der 
arbejdes både med det simple og udvidede overlay. 
 
Eleverne vil i det udvidede overlay møde disse farvede markeringer: 

 Gul: Før og efter læsning  

 Rød: Sprogforståelse, hvilket fx kan være spørgsmål om udvalgte udtryk og vendinger eller links til 
fotos, der fx illustrerer eller giver sammenhængsforståelse. (Eleverne opfordres til generelt at søge 
i det simple overlays ordbog, når de støder på ord og vendinger, de har brug for at få forklaret) 

 Grøn: Tekstforståelse, fx opgaver og quizzer om tekstforståelse. Kolonnenotat til udfyldning. 

 Blå: Refleksionsopgaver med fokus på fortolkning, fx spørgsmål til passager i teksten. 
 

Eksterne ressourcer lagt ind i overlayet: 

 Link til foto af solarstorm og forklaring af ordet transformator  

 Dokument: læselog/kolonnenotat, som eleverne udfylder undervejs, mens de læser (se bilag) 

 Links til Den Danske Ordbog ved udvalgte ord, udtryk og vendinger 

 Link til Lise Bidstrups bogtrailer ”Prepper” 

Overlayet koncenterer sig om de første 2 kapitler, hvorefter eleverne arbejder videre med læseloggen, der 
åbnes, gemmes og udfyldes løbende ved læsningen af de resterende kapitler. Dette gøres alene eller 
sammen med læsemakkeren.  

 

Efter læsning 

 Sidste opgave i overlayet er at se Lise Bidstrups bogtrailer til bogen og kommentere, hvordan den 
stemmer overens med elevernes egne forestillinger. Eleverne kan herefter selv evt. producere en 
bogtrailer til ”Prepper”.  
 
Herefter kan der fx arbejdes med følgende: 

 Eleverne udtrykker deres første umiddelbare tanker og oplevelse af bogen i en samtale med 
læsemakkeren. 

 Eleverne går i dialog parvist ud fra metoden ”quiz og byt”, hvor hver elev bidrager med 1-2 af sine 
tekstforståelsesspørgsmål ”på linjen” samt 1-2 fortolkende undrespørgsmål fra læseloggen, evt. 
fordelt i klassen efter kapitlerne. På denne måde inddrages elevernes autentiske spørgsmål som en 
del af dialogen i klassen. Fælles opsamling.  

 Visualisering af bogens komposition ud fra grafiske modeller, bl.a. med fokus på de indledende 
tekster til hver kapitel samt før- og nu-planet. 
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 Undersøgelse/analyse og fortolkning. 

 Perspektivering til aktuelle problemstillinger og mulige fremtidsperspektiver: Der organieres en 
debat i klassen på baggrund af artiklen ”Fremtiden truer i krisetider”, der sætter fokus på, hvordan 
litteraturen gennem dystopien sætter spot på samtidens store temaer. 

 Fremstilling: Eleverne skriver en kommentar til artiklen ”Fremtiden truer i kristetider”, hvor kravet 
bl.a. er, at ”Prepper” inddrages i argumentationen. 

 

Supplerende materialer 

Lise Bidstrups hjemmeside: http://www.lisebidstrup.com/ 

Lise Bidstrup hjemmeside med bogtrailer til Prepper: 
http://www.lisebidstrup.com/udgivelser/ungdomsboeger/prepper/ 

Artikel om dystopi-genren: http://www.b.dk/kultur/fremtiden-truer-i-krisetider 

”Beredt til den totale katastrofe”, DR2, 30 min, http://mitcfu.dk/TV0000101369  
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Bilag: 

Læselog "Prepper" 

Forside   

Før du 
læser  

  

  

Kapitel  

Sprogforståelse 
Noter svære ord og 
vendinger, du 
støder på i kapitlet. 

 

”På overfladen”  
Skriv stikord til 
handlingsplanet.  

Tekstforståelse 
Skriv ét spørgsmål til 
hvert kapitel, som der 
gives svar på (på 
linjerne).   

”Under overfladen” 
Skriv et spørgsmål til 
fortolkning, noget du 
undrer dig over 
(mellem eller bag 
linjerne). 
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