
En kreativ opgave - vælg en af følgende:    

 

1. Hvis romanen indeholder en rejse, tegn et kort med forklarende noter til vigtige steder i 

fortællingen. (Google Earth, Notability, Showme) 

2. Dramatiser en scene fra bogen. Skriv et manuskript og øv det flere gange, før du viser 

det for klassen eller optager det. Inkludér scenebeskrivelser i dit manuskript. (Screenplay, 

iMovie, Puppet Pals) 

3. Find en sag eller et digt, der relaterer til temaet I din roman. Forklar lighederne. (Pages, 

Keynote) 

4. Lav en rejsebrochure, der inviterer turister til at besøge romanens miljø. Hvilke typer af 

aktiviteter vil de besøgende have mulighed for at deltage i mm. (Pages, Lonely Planet) 

5. Skriv et brev til hovedpersonen. Skriv det brev, han eller hun sender tilbage. (Pages) 

6. Brug thewallmachine.com til at lave en falsk facebook side for bogens hovedperson. Skal 

indeholde relationer, venner, begivenheder, humør, holdninger, billeder mm. 

7. Lav en tegneserie med billeder af dig selv, der spiller de vigtigste scener fra romanen.  

(Stripdesigner) 

8. Design og lav forsiden af en avis, hvor du skriver artikler og designer reklamer baseret på 

bogens personer og begivenheder. (Pages) 

9. Lav et brætspil baseret på personer og begivenheder fra den læste roman. Ved at spille 

dit brætspil kan dine klassekammerater finde ud af, hvad der sker i bogen. Dit spil skal 

indeholde følgende: et spillebræt, et regelark og klare spilleinstruktioner, begivenheder og 

personer fra fortællingen. (Popplet, lovely charts) 

10. Konstruer et diorama (3D scene der inkluderer modeller af mennesker, bygninger, 

planter og dyr) over en af hovedbegivenhederne i bogen. Vedlæg en skriftlig beskrivelse af 

scenen. (ingen app nødvendig. Bliv beskidt med papir, farver og lim!)  
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11. Lav en collage der repræsenterer hovedpersonerne og begivenhederne fra bogen du 

har læst. Brug billeder og ord klippet ud af blade til din collage. Vedlæg et separat papir, 

der forklarer nogle af dine valg. Du må fx gerne lave collagen som et postkort, og skrive bag 

på kortet og uddybe begivenheden som hilsen. (Photo Wall Pro, Pic Collage , Pages) 

12. Lav en lydbog over et af kapitlerne fra din bog, komplet med baggrundsmusik og 

lydeffekter. Lav forskellige stemmer til de forskellige personer. (Garageband) 

13. Optag et videointerview med en af personerne fra din bog. Stil mindst 10 spørgsmål, 

der vil give personen mulighed for at diskutere hans/hendes tanker og følelser omkring 

hans/hendes rolle i fortællingen. (Reel director,  iMovie) 

14. Skriv en alternativ slutning til bogen. (Pages, Book Creator) 

15. Lav en stumfilm over historien. Dit publikum skal kunne forstå handlingen uden 

tale/lydeffekter. Baggrundsmusik er tilladt samt små tekststykker. (Silent Movie Maker) 

 


