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folkeskolens ældste klasserBIOGRAFIER giver eleverne en tydelig og inspirerende introduktion til

biografien som genre. De hører om genrens historie og særlige kendetegn. Hvem biograferes, hvad indgår i en
biografi, og hvad er egentlig en selvbiografi? Eleverne får mulighed for at overveje, hvad man bruger en
biografi til, hvem de kunne tænke sig at læse en biografi om, og hvem der burde findes en biografi om.

Midtvejs møder eleverne en præsentation af fire biografier - to af dem er selvbiografier. Præsentationerne er
ment som appetitvækkere til et mere omfattende arbejde med biografien læst som et helt værk. Hæftet er
tilrettelagt fleksibelt, så klassen samlet kan vælge én bestemt biografi at arbejde med, eller eleverne kan

vælge at dele sig op i grupper og arbejde med forskellige biografier. Hæftet indeholder et særskilt oplæg til
dette analyse- og fortolkningsarbejde under overskriften Fremgangsmåde.BIOGRAFIER rummer et stillads til

en fælles gennemgang (med indlagte læse-, skrive- refleksionsopgaver) af selvbiografien Jeg er Malala
(2014), og hvor eleverne får mulighed over længere tid at fordybe sig i en fælles bog. Medtaget er også citater
og eksempler fra biografier om Zlatan Ibrahimovic, Astrid Lindgren og Eske Villerslev. I uddraget fra Jeg er
Malala fortæller Malala om den mest skelsættende dag i sit liv. Hendes fortælling er oplagt til at demonstrere

nogle af de elementer, som ofte indgår i en biografi/selvbiografi.Materialet er skrevet af Anna Karlskov
Skyggebjerg, der er lektor, ph.d. og ansat på Aarhus Universitet, Faculty of Arts, samt uddannelsesleder for
Kandidatuddannelsen i didaktik og koordinator for Masteruddannelsen i børnelitteratur. Forfatter til artikler
om litteraturpædagogiske emner, adskillige undervisningsmaterialer om litteratur- og forfatterskabslæsning på

mellemtrinnet - seneste udgivelser er Hvad er meningen? i serien MÆRKER.
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