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Charlotte Lykke/Ditte Donut 

 

 

Litteraturforløb 

 

Charlotte Lykke 

Ditte Donut 
 

Resume 

Ditte Donut er en uimodståelig lyserød glaseret donut, som er placeret på 

en sølvbakke forrest i Benny Bagers Bagerbutik. Ditte Donut er vant til 

at blive set og hørt. Hun er selvsikker og er ligeglad med de andre donuts 

i Benny Bagers Bagerbutik. Den 1. december sker der dog noget, som gør, 

at Ditte Donut ikke er den mest foretrukne donut.  
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Intro 

Tak, fordi du hentede mit undervisningsmateriale til bogen ”Ditte Donut” 

skrevet af undertegnede. Bogen kan købes i paperback form og som e-bog 

i flere online boghandler fx bod.dk og saxo.dk. Desuden kan bogen læses 

på ereolen.dk. Jeg vil blive glad for din støtte. 

Ditte Donut-serien er en serie om følelser, venskab og drømme. Bøgerne 

kan læses uafhængigt af hinanden. 

 

Anbefaling 

Bogen anbefales til højtlæsning i slutningen af 2. klasse og kan endvidere 

anvendes til individuelt og makkerlæsning til og med 5. klasse. 

 

Formål 

Formålet med undervisningsforløbet er at danne basis for en fælles 

læseoplevelse samt at skabe lyst til at læse og fordybe sig. 

Undervisningsforløbet indeholder før-læsningsaktiviteter til bogen for at 

aktivere elevernes forforståelse til bogen. Bogen læses i sin helhed. 

Bogen lægger op til en dialog om følelser og trivsel undervejs og som 

afslutning ud over de skriftlige opgaver. Endvidere er der forslag til 

konkrete eksempler både af mundtlig, skriftlig og af kreativ karakter. 
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Forberedelse 

Elevarkene printes ud til eleverne. 

 

Før-læsningsaktiviteter (samtale på klassen) 

1. Kig på forsiden. Hvad tror du, den handler om? 

2. Hvad er bogens titel? 

3. Læreren læser bagsiden op (resume af bogen) 

4. Hvad tror du, bogen handler om? (udfyld arket på side 4) 

5. Læreren læser side 5-7 op i bogen. Hvad tror du nu, bogen handler 

om? (udfyld arket på side 4) 

6. Forklar med dine egne ord ordene uimodståelig, favorit, selvtillid på 

arket side 5. 
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Før-læsning 

 

Jeg tror, bogen handler om…. 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

Efter oplæsning af side 5-7 

Jeg tror nu, bogen handler om…. 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
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Forklar ordene 

Uimodståelig 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Favorit 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Selvtillid 

_____________________________________

_____________________________________ 
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Opstart 

Bogen Ditte Donut læses op i klassen fra 1- 3. klasse. På 4. og 5. årgang 

kan der læses makker-læsning.  

 

Aktiviteter i forløbet 

Læreren inviterer til en dialog omkring følelser og trivsel. Herunder både 

lukkede og åbne spørgsmål 

➢ Hvor befinder vi os? (miljø) 

➢ Hvordan forholder Ditte sig overfor de andre i butikken? 

➢ Hvordan mon det er at være Susie Sveske? 

➢ Tror du Ditte Donut har lært noget af at lægge i vindueskarmen i 

hele december måned? 

➢ Hvad er moralen i bogen?  

➢ Har forfatteren et budskab? 
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Efter-læsningsaktiviter 

- Personkarakteristik (ydre og indre) af Ditte Donut (ark side 8) 

- Planlæg og skriv din egen donut historie (ark side 9 og 10) 

- Intertekstualitet (ark side 11) 

- Den varme stol 
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Personkarakteristik 

 

Ydre karakteristik 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

Indre karakteristik 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 
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Min egen donut historie 

Noter: 

Hvem skal være med i min historie? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Hvad skal den handle om? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Min egen donut historie 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Intertekstualitet 

 

 

 

Jeg kommer til at tænke på.. 

 

 

Kender du andre forfattere, som bruger 

ting/dyr i deres bøger? 
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Den varme stol 

Vælg en elev til at komme i den varme stol. Eleven skal nu 

lade som om, han/hun er Ditte Donut. De andre elever må 

stille både åbne og lukkede spørgsmål til ”Ditte Donut” i 

den varme stol. Lad også en anden elev være Susie 

Sveske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


