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henvender sig til elever i 5.-7. klasse og indeholder uddrag af Stian Holes Annas himmel - og to hele

billedbøger: Det satans ukrudt af Kim Fupz Aakeson og Cato Thau-Jensen og Lille lort af Tina Sakura Bestle
og Anna Jacobina Jacobsen.

Gennem forløbet med bogen veksles der mellem forskellige arbejdsformer. Klassen opdeles i en række
basisteam, hvert på seks medlemmer, og indimellem splittes disse team op i mindre enheder - afhængigt af

den enkelte opgave.

Bogen er den tredje udgivelse i serien Læs genrer med CL, hvor der kastes lys på overordnede genreformater
i arbejdet med litteratur på mellemtrinnet. Bag forkortelsen CL gemmer sig ordene Cooperative og
Collaborative Learning - her i en nyudviklet, dansk form, hvor et danskfagligt indhold er koblet på

grundtanken om, at eleverne konstruerer viden sammen.
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