Dagbog fra en øde ø

Hvad er en dagbog?
Dagbogen er en genre med bestemte træk. En dagbog har altid en jeg-fortæller. Dvs. at man
skriver dagbog med et ”jeg”. Fx: ”Jeg vågnede med et sæt og hostede. Jeg havde sand i øjnene og
vidste ikke, hvor jeg var”. I en dagbog skriver man om det, der sker, i den rækkefølge, det sker.
Man skriver også, hvad man føler og tænker. Dagbogen er en personlig tekst. Normalt skal andre
ikke læse dagbogen. Den dagbog, I skal skrive, er en fiktiv dagbog. Det betyder, at den er opdigtet.
Den skal også læses af andre.
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Mål
Jeg kan skrive en dagbog og overholde dagbogens genretræk

Jeg kan ikke

Jeg kan næsten

Jeg kan

Jeg kan forestille mig, hvordan det er at strande på en øde ø.

Jeg kan ikke

Jeg kan næsten

Jeg kan

Jeg kan beskrive følelser i detaljer

Jeg kan ikke

Jeg kan næsten

Jeg kan

Jeg kan beskrive miljøet i detaljer

Jeg kan ikke

Jeg kan næsten

Jeg kan
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Katastrofen!
Endelig! Endelig skal du på ferie! Du har set frem til dette i meget lang tid. Den sidste del af rejsen
foregår med båd. Båden er meget lille og virker vakkelvorn. Du er lidt usikker på, om den
overhovedet kan holde? Men skidt med det. Det går nok alt sammen.
Du er kommet langt ud på havet. Så langt ud, at du faktisk ikke længere kan se land. Båden vipper
voldsomt op og ned på det urolige vand. Bølgerne sprøjter op ad bådens kanter og nogen gange
føles det næsten som om båden står lodret op af vandet. Båden knirker og knager højlydt og der
kommer mere og mere vand ind i båden. Du bliver nervøs for om båden mon kan holde.
I det fjerne kan du dog se land. Du ånder lette op. Mon ikke båden kan holde til den sidste korte
tur? Med et vender hele verden pludselig på hovedet. Hvad i alverden sker der? Du ender i vandet
og kan se båden drive længere og længere væk. Hvad sker der nu?
Du er strandet på en øde ø. I en vandtæt bæltetaske har du en dagbog og en blyant. I dagbogen
beskriver du, hvad du tænker, hvad du føler, hvad der sker, og hvad du oplever

Husk at overholde dagbogens genretræk.
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Dag 1 - strandet
Du er strandet på en øde ø.
I din dagbog skal du forklare:
-

Hvordan har du det?
Hvordan er du kommet til øen?
Hvad er det for en ø du er kommet til?

Dag 2 - På opdagelse
Du tager på opdagelse på øen
Tegn et kort over din ø på de sidste to sider hvor der står ”kort”. Du skal gøre dig umage med at
tegne øen. Der skal være strand og skov på øen.
Gå udenfor på skolens område. Find naturgenstande ude på skolens område, som du tænker, man
kunne finde på en øde ø. Det kan være bær, grene, blade osv. Sæt tingene i din dagbog.
I din dagbog skal du forklare:
-

Hvad du har oplevet i din udforskning af øen
En detaljeret beskrivelse af de ting du har fundet på øen
Hvordan du har det

Dag 3 - Hytte
På den tredje dag begynder du at bygge en hytte på øen. Du indser, at du nok kommer til at blive
på øen i lang tid, derfor skal du have noget at bo i.
Du bygger en hytte af ting, du finder på øen. Lav en tegning af din hytte
I din dagbog skal du forklare:
-

Hvordan du har bygget din hytte
Hvad din hytte er lavet af
Hvordan du har det efter tre dage på øen
Hvad du savner mest
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Dag 4 - Vildt dyr
På den fjerde dag er du ude at lede efter mad. Her støder du pludseligt på et dyr, som bliver meget
aggressivt og løber efter dig. Du løber for livet, og det lykkes dig med nød og næppe at slippe væk
fra dyret.
I din dagbog skal du fortælle
-

Hvor og hvornår du møder dyret
Hvilket dyr det er
Hvordan dyret ser ud
Hvordan du slipper væk fra dyret

Dag 5 - Tømmerflåden
På femte dag beslutter du dig for at bygge en tømmerflåde og forsøge at slippe væk fra øen. Du
bygger flåden af materialer, du finder på øen. Du vælger at begynde at tømmerflåderejsen sidst på
dagen, da der på det tidspunkt er færrest bølger og muligvis færrest hajer i vandet omkring øen.
I din dagbog skal du fortælle:
-

Hvilke materialer du bruger til tømmerflåden
Hvor du finder materialerne
Er der noget, der er særlig vigtigt at have med på tømmerflåden?
Hvilke følelser du har, da du skubber tømmerflåden fra land og begynder din rejse ud på havet

Dag 6 - Reddet
På sjette dag bliver din tømmerflåde set af et stort skib, som sejler tæt forbi din flåde. Du har
været på havet hele den forrige nat og næsten hele dagen, så du er træt og sulten. Kaptajnen
kaster en rebstige ud over rælingen, så du kan kravle op på skibet.
I din dagbog skal du fortælle:
-

Hvad du har oplevet på tømmerflåden
Hvordan du havde det, da du sad på en tømmerflåde midt om natten
Hvordan du har det, da du får øje på skibet
Hvad der sker, da du kommer op på skibet
Hvad du glæder dig allermest til, når du er hjemme igen
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