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Forløb for 5-6 år 

 
Dette forløb er inspireret af et forløb udviklet af LæseLeg, som 

bygger på bogen ”Vitello bygger en monsterfælde” af Kim Fupz 

Aakeson. Tilpas gerne ordene og spørgsmålene til børnenes 

kompetencer. 

1. gennemlæsning: Introduktion til bogen 

Tal først om bogen, hvor du præsenterer bogens titel, forfatter og 

illustrator. Tal om bogens forside og bagside, og spørg børnene, 

hvem, de tror, hovedpersonen er. 

Læs bogen igennem uden afbrydelser. 

Tal derefter om bogens handling og de 10 gode ord. Stil gerne 

spørgsmål til børnene, og hør dem, om der var noget, de ikke 

forstod. Her inddrages de 3 samtalestrategier. 

10 gode ord:  

- En fælde 

- Kilo 

- Lige med det vons 

- Tiggede 

- Frokost 

- Panden 

- Sekund 

- Dørkarmen 

- Usynlig 

- Knuder 

 

3 samtalestrategier: 

- Hjælpe barnet med at sætte ord på 

- Forklare ord, barnet ikke kender i forvejen 

- Relatere til noget, barnet kender 

 

2. gennemlæsning: Samtalelæsning 

Denne gang skal bogen læses igennem med deltagelse fra børnene. Motiver børnene til at være med 

ved at stille åbne spørgsmål, når du læser bogen. Under læsningen har du også fokus på at anvende 

de 3 samtalestrategier. 

Bagefter skal I tale om de 10 gode ord, hvor det vil være godt at dramatisere, konkretisere eller 

visualisere dem. 

3. gennemlæsning: Fælleslæsning 

Til fælleslæsning skal I læse historien sammen. Hvis børnene kan, må de meget gerne fortælle 

historien selv med lidt hjælp fra dig. 

Snak om, hvorvidt I kunne lide bogen eller ej. Giv den evt. stjerner. 

Denne gang skal I lave bogquiz og kreative aktiviteter, der relaterer sig til bogens handling. Her er 

nogle eksempler på spørgsmål til quizzen og kreative aktiviteter: 
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Spørgsmål til bogquiz, hvor der er fokus på sproglige elementer: 

- Hedder det en eller et spøgelse? 

- Saftevand er et sammensat ord. Hvilke 2 ord er det sat sammen af? 

- Hvad er antonymet til nyt? 

- Hvornår spiser man frokost? 

- Vis, hvordan man spæner. 

- Pande er et homonym. Forklar de 2 betydninger. 

- Hugtænder er et sammensat ord. Hvilke 2 ord er det sat sammen af? 

- Hvad er et boldtræ? 

- Hvad betyder det, når man godter sig? 

- Hvad kan man med ét ord kalde Max, Hasse og Vitello? 

Kreative aktiviteter: 

- Hvor mange forskellige monstre nævnes der i bogen? Vælg det monster, som du helst vil 

tegne. 

- Byg en monsterfælde. Dette kan gøres i store eller små grupper. Begynd med at lave en 

arbejdstegning og liste over de ting, I skal bruge. 

 


