
FØR LÆSNING 

Hvis barnet kender bogen: Kan barnet huske, 

hvad bogen handler om - eller hvem der er med 

i bogen? Brug gerne billederne.  

Hvis barnet ikke kender bogen: Kig hurtigt bo-

gens billeder igennem uden at læse teksten. 

Hvilke tanker melder sig undervejs?  Udvælg 

gerne 5-6 billeder. Få barnet til at fortælle, 

hvad der mon sker.   

LÆS BOGEN  - fokus på handling 

Imens I læser, tænk over følgende spørgsmål. 

Stil dem gerne undervejs i teksten, hvor det 

passer. 

Hvorfor mon Mis vil til landet med de mange mus? 

Hvad mon der er inde i det store hul?  

Hvorfor vil fisken og pindsvinet ikke hjælpe Mis? 

Hvordan finder Mis landet med de mange mus?  

Hvorfor vender Mis tilbage til kattene med de gule øjne, 

når de nu ikke var særligt søde ved ham? 

Hvordan bliver alle kattene venner til sidst? 

 

EFTER LÆSNING - Gode venner  

Tal om, hvordan man er gode venner. 

Hvad skal man selv gøre for at være en god 

ven? 

Kan gode venner godt være helt forskellige? 
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Her var et billede fra bogen. Fjernet grundet ophavs-

ret 
Her var et billede fra bogen. Fjernet grundet ophavs-
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Når du læser sammen med dit barn, kan du: 

 

Før læsningen 

 Gør læsningen til noget trygt og særligt. 

 Præsentér bogen for dit barn: vis forsiden og bagsi-

den frem og fortæl, hvem der har skrevet og tegnet 
bogen. 

 Stil spørgsmål til barnet om bogens udseende. Lad 

evt. dit barn sidde med en lille genstand som har en 
særlig betydning i historien. 

 
 
Under læsningen 
 

 Vær altid åben for spørgsmål undervejs. Når dit barn 

stiller spørgsmål, så stop op og besvar. 

 Følg dit barns nysgerrighed, vær nærværende, spørg 

ind til dit barns interesse og lyt til dets svar. Inddrag 
dit barn som medfortæller. 

 
 
Efter læsning 
 

 Samtal om indholdet også efter at bogen er lukket. 

Brug de nye ord, som bogen indeholder - jo flere 

gange dit barn hører ordene, jo større sandsynlig-

hed er der for at barnet husker dem og selv vil an-

vende dem. 
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