
Mellemtrin 
 

 
 

Få populære titler som e-bog  
Nåede du ikke at booke Astrid Lindgren-klassikeren ‘Brødrene Løvehjerte’, Daniel 
Zimakoffs nye roman ‘Kviksand’ eller den historiske roman ‘Tyvetøsen’ af Hanne Brandt, 
så lån den som e-bog til din klasse og læs den med det samme. Vi har et ubegrænset 
antal e-bøger på hylden fra forlaget Gyldendal. 
 

Find og lån e-bøger i mitcfu 

Søg efter e-bøger til mellemtrinnet i mitCFU. SØG I SAMLINGEN og vælg e-bøger. Sæt 
prik ved mellemtrin og klik på vis eller brug filter. 
 

Download e-bogsfolder her: https://ucc.dk/sites/default/files/e-bogsfolder_2018-
02_print.pdf 
Videovejledning her: http://wiki.mitcfu.dk/hjaelp-til-e-boeger/ 
 

E-bøger giver aktive læsere 

Gør eleverne aktive, mens de læser. Med CFU’s e-bogslæser kan de slå ukendte ord op i 
den indbyggede ordbog, markerer vigtige ord eller skriv kommentarer undervejs. Eleverne 
logger på mitCFU, hvor de henter e-bogen. Vær opmærksom på, at de læser bogen i e-
bogslæseren, som automatisk åbnes i browseren på computer eller ved at skrive 
www.ebogmitcfu.dk i adressefeltet. Hvis eleverne læser på smartphone eller tablet, så skal 
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de først hente appen ebogCFU. 

 
 

Brug søgefunktion, bogmærke eller skriv kommentarer 

I kan arbejde tekstnært og styrke klassens fortolkningsfællesskab ved hjælp af e-
bogslæseren. Brug fx søgefunktionen til at finde vendepunkter, gentagelser eller centrale 
steder i bogen, mens alle følger med på klassens tavle. Mens eleverne læser, kan de selv 
sætte bogmærker vigtige steder, markere ord eller skrive en kommentar direkte i teksten. 
E-bogens styrker kommer for alvor til udtryk i analysefasen, hvor eleverne let kan navigere 
rundt i teksten med søgefunktion, kapiteloversigt og noter. De kan også kopier citater ind i 
on-linedokumenter og eksperimentere med sprog og virkemidler. Ændre fx synsvinkel, 
skifte tid eller se, hvad der sker, hvis alle adjektiver forsvinder fra teksten. 
 

Få idéer og spar tid med pædagogisk overlay 

På udvalgte titler har danskkonsulenter fra CFU lavet pædagogisk overlay. Et overlay kan 
indeholde spørgsmål, billeder, opgaver eller links, som eleverne finder direkte i teksten. 



 
Book et CFUoverlay til dine elever sammen med e-bogen og spar forberedelsestid. I den 
pædagogiske vejledning på posten kan du læse, hvordan du kan bringe overlayet i spil i 
litteraturundervisningen. Du finder e-bøger med overlay sådan: SØG I SAMLINGEN og 
vælg e-bøger - og skriv overlay i søgefeltet. 
 

 
Et lille udvalg af de e-bøger til mellemtrinnet, hvor du kan booke et CFUoverlay.  
 

Lav dit eget overlay 

I e-bogslæseren kan du lave dit eget overlay. Lån først bogen på mitCFU til dig selv og 
åbn derefter e-bogslæseren i browseren firefox ved at skrive ebogmitcfu.dk i adressefeltet. 
Se, hvordan du laver selve overlayet her: Videovejledning til overlay. Når du bagefter 
booker e-bogen til dine elever, skal du vælge dit eget overlay i mitCFU, inden du låner 
bogen til klassen.   

https://youtu.be/EyRkJueVcrw


 
 


