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Undervisningsforløb til billedromanen  
 

 
 
 
Skrevet af Magdalena Hai og illustreret af Teemu Juhani  
Materialet er udarbejdet af Lene Sørensen og udgivet af Vild Maskine 
 
 
 
INTRODUKTION TIL KATTEN MED DEN KNURRENDE MAVE 
 
Kort om handlingen: 
Bogen er en eventyrlig fortælling, hvori hele verden er forsvundet. En stor, sort kat har en 
knurrende mave og en ustoppelig sult, som befaler den at spise alt, hvad den møder på sin 
vej. Det viser sig, at katten styres af manden Grådius, der sidder i kattens mave og får katten 
til at spise alt. Katten møder en lille bitte pige, der på heltemodig vis får overbevist katten 
om, at den ikke skal spise hende, og hun slår i stedet en handel af med den. 
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Den primære målgruppe vurderes at være elever i 0.-2. klasse. Den kan læses som et godt 
eventyr, men graves der et spadestik dybere, ligger der også en kritik af menneskets grådig-
hed, og hvilke konsekvenser den kan have. Bogen inspirerer også til, at vores drømme og 
tanker kan give næring til at gøre det rigtige og ændre verden, om end bare en lille smule.  
 
Romanen er en eventyrlig fortælling om, hvordan hele verden er forsvundet, fordi kattens 
ustoppelige sult befaler den at spise alt, hvad den møder på sin vej. Det viser sig dog, at den 
egentlige skurk er den usympatiske Grådius, der sidder i kattens mave og styrer dens vilje, 
selv om han ganske vist hævder, at katten bare kunne sige nej. Det er også historien om 
den lille bitte pige, der på heltemodig vis får overbevist katten om, at den ikke må spise 
hende, og slår i stedet en handel af med den. Som i de fleste traditionelle eventyr ender det 
hele lykkeligt. 
 
Den kan læses som “bare” et godt eventyr, men graves der et spadestik dybere, ligger der 
også en kritik af menneskets grådighed, der uundgåeligt vil føre til et farvel til den civilisation, 
som vi kender i dag. Dog er der åbnet op for, at vores drømme og tanker kan give næring til 
at gøre det rigtige.  
 
Den primære målgruppe til romanen vurderes at være elever i 0.-2. klasse. 
 
 
 
FØR LÆSNINGEN/HØJTLÆSNINGEN: 
 
FØR LÆSNINGEN: 

● Hvordan kan man kende et eventyr? Lav en fælles brainstorm i klassen. 
● Lad eleverne tegne helten (den gode) og skurken (den onde) fra deres yndlingseven-

tyr. 
● Kender eleverne andre eventyr, hvor katte er en del af handlingen? 
● Hvad vil det sige at være modig? Lad eleverne fortælle, hvornår de synes, de har 

gjort noget modigt. Havde deres mod betydning for andre mennesker? 
● Lad eventuelt eleverne tegne situationen. Så får læreren også dem med, der ikke har 

lyst til at fortælle for klassen. Lav en udstilling med tegningerne. 
● Hvordan har man det, efter man har været modig og opnået det, man gerne ville? 
● Hvad vil det sige at være grådig? Er det en god ting eller en dårlig ting? 
● Lad eleverne gå på opdagelse i forsidens og bagsidens illustrationer. Sæt god tid af 

til at dykke helt ned i detaljerne.  
● Tal sammen om, hvad titlen mon har med illustrationerne at gøre. 

 
 
UNDER LÆSNINGEN: 
 
Første gennemlæsning: 
Bogen læses højt uden afbrydelser. Formidlingen af den sammenhængende historie er i fo-
kus. Illustrationerne vises undervejs, giv god tid til de enkelte opslag.  
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Anden gennemlæsning: 
Denne fase indledes med at lade eleverne genfortælle handlingen, sådan som de husker 
den. Makkerpar, små grupper eller fælles i klassen. Aktiviteten giver læreren et indblik i, 
hvad eleverne har været særligt opmærksomme på, som kan give retning til den efterføl-
gende dialog. 
 
Hele bogen læses nu højt igen, men denne gang stoppes op ved udvalgte fokusord og -ven-
dinger. Spørg, om eleverne kender betydningen, eventuelt med støtte i billederne, alternativt 
forklarer læreren. 
 
Under denne gennemlæsning stopper læreren ligeledes op og stiller uddybende spørgsmål 
til karaktererne. Tal om, hvad der står PÅ linjerne, og ikke mindst, hvad der står MELLEM 
linjerne. 
 
I bogen er der en del ord og vendinger, som med fordel kan forklares for eleverne. Alternativt 
kan man lade eleverne byde ind med en forklaring, så alles ordforråd styrkes. Lav eventuelt 
en form for fysisk ordbog til væggen i klassen, så ordene kan genbesøges. Formålet er ikke, 
at der skal laves en rigid gennemgang, men ordene skal være med til at kvalificere børnenes 
indlevelse i eventyret. 
 
Følgende ord er udvalgt: 
 

● erindringer (s. 3) 
● tørke (s. 3) 
● tjavset (s. 4) 
● varmluftballon (s. 4) 
● trædepuder (s. 4) 
● gnubbede (s. 6) 
● magre (s. 7) 
● vindtørre (s. 7) 
● brødføde (s. 9) 
● sværdhæfte (s. 13) 
● klinge (s. 13) 
● blodsudgydelse (s. 16) 
● hær (s. 16) 

● skelede (s. 17) 
● bæk (s. 19) 
● flodleje (s. 21) 
● spiserør (s. 27) 
● fråseri (s. 30) 
● Fiat Uno (s. 30) 
● hånlig (s. 34) 
● almægtig (s. 34) 
● plankton (s. 39) 
● svælg (s. 40) 
● smaragdgrønne (s. 43) 
● ibisfugle (s. 43) 
● koralrev (s. 44) 

 
 
EFTER LÆSNINGEN: 
 
Denne aktivitet sættes i gang for at få kendskab til og fællesgøre elevernes tanker om bogens 
handling, efter de nu har hørt eventyret to gange. 
 

● Var der noget, du godt kunne lide ved bogen? 
● Var der noget, du ikke kunne lide ved bogen? 
● Var der noget, der undrede dig? 
● Var der noget, du kom til at tænke på, som minder om andre historier, du har hørt? 
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KARAKTERISTIK AF PIGEN: 
Lav en ydre karakteristik af den lille pige. Find inspiration på blandt andet følgende sider: 3, 6, 
7, 28, 44-45. 
 

● Tegn pigen med det rigtige målestoksforhold.  
● Find undervejs også tegn på, at pigen er modig. 

 
KARAKTERISTIK AF KATTEN: 
Lav en ydre karakteristik af katten. Find inspiration på blandt andet følgende sider: 4, 6, 7, 17, 22. 
 

● Tegn katten med det rigtige målestoksforhold. 
● Find undervejs også tegn på, at katten er modig. 

 
KARAKTERISTIK AF GRÅDIUS:  
Find inspiration på blandt andet følgende sider: 30, 31, 33, 34, 35, 37. 
 

● Tilføj Grådius til tegningen af pigen og katten i den rette størrelse. 
● Find undervejs eksempler på, HVOR grådig Grådius har været. 

 
 

RELATIONEN MELLEM PIGEN OG KATTEN: 
 

● Brug følgende sider som inspiration: 6, 10, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 37, 44. 
● Tal sammen om, hvordan relationen udvikler sig. 
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5 ● hypotese (s. 12)
● tentakler (s. 12)
● falsificere (s. 28)
● snakkekvote (s. 28)
● ultimative (s. 30)
● harmløse (s. 34)
● plankton (s. 34)
● eksemplariske (s. 36)
● pulserede (s. 44)
● drastisk (s. 49)
● lindrende (s. 49)
● shelters (s. 54)
● artsprøver (s. 55)
● waders (s. 55)
● ballastvand (s. 63)
● aulaen (s. 69)
● krill (s. 69)

Hvis det giver mening med den gruppe elever, man har, så tal eventuelt om, hvorfor mange 
af de svære ord hører til i den videnskabelige verden. Er det videnskabelige sprog vigtigt? Er 
det kedeligt? Er det spændende? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Der er nogle passager i romanen, hvor Elias taler svensk og tysk til dyrene, han møder. Det 
kan være en god anledning til at tale om det svenske sprog, og måske kan eleverne forstå 
det. De tyske gloser vil nok kræve en oversættelse af læreren. 

EFTER LÆSNINGEN: 

En spontan og umiddelbar reaktion på handlingen: 
● Lad eleverne hurtigskrive 5-10 minutter:

○ Jeg undrede mig mest over...
○ Jeg forstår ikke...
○ Jeg vil godt vide...
○ Det bedste var...
○ Fælles opsamling, hvor eleverne meget gerne må uddybe deres tanker. Det

giver også læreren en ide om, hvad der skal lægges vægt på i det videre ar-
bejde med bogen.

Spørg Elias 
Endnu en runde hurtigskrivning: 

● Hvad ville du gerne spørge Elias om?
● Tag en opsamlingsrunde i klassen. Formålet er ikke, at spørgsmålene skal besvares,

men i højere grad om at lade eleverne blive i deres undren.
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● De fysiske ting placeres i en opstilling, hvor eleverne overvejer farver og baggrund, og
hvor hver enkelt ting skal placeres i forhold til det, de gerne vil udtrykke.

● Lad eleverne tage et billede/lav en udstilling med de forskellige bentos. Hvis tiden er
til det, kan de fremlægge for hinanden og begrunde deres valg af genstande, enten for
hele klassen eller i mindre grupper.

Om Lene Sørensen, udarbejder af undervisningsforløbet: 

Lene Sørensen blev læreruddannet 2002 og arbejder til daglig som lærer og læringsvejleder 
på Stensballeskolen i Horsens. Master i Børnelitteratur 2006. Forlagskonsulent for Høst & 
Søn 2006-2015, primært på fremmedsproget børne- og ungdomslitteratur. Hun bidrog til 
bl.a. bogen Billedromaner i brug, Dansklærerforeningens Forlag 2007 med artiklen “Billedro-
manerne i danskfaglig optik”. Siden foråret 2017 tilknyttet Vild Maskine som ekstern konsu-
lent og udarbejder af undervisningsmateriale til bl.a. ungdomsbøgerne Filterløs, Ved den 
yderste spids og Fucking monster samt mellemtrinsbøgerne Helikopter (kortroman) og Lille 
Pil (billedbog) og indskolingsbogen Hvordan hunden fik sin våde snude. Alle materialerne er 
til fri afbenyttelse og kan findes på: www.vildmaskine.dk/undervisning   
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6 Tag temperaturen på Elias 
Nu, hvor eleverne har læst/hørt hele bogen, skal de prøve at placere Elias på et “humørter-
mometer”.  
Vurdér, om eleverne selv kan udvælge 5-7 steder i romanen, eller om disse nedslag skal 
forberedes til dem. 
For hver episode skal eleverne vurdere, hvordan Elias føler sig tilpas. Lav skalaen fra minus 
5 til plus 5. 
Eleverne skal begrunde deres placering og vise, at de forholder sig til hele bogens handling 
og dermed Elias’ op- og nedture under ét. 

Fantasien og virkeligheden 
● Kom med eksempler på, hvad I mener, der sker i virkeligheden i romanen.
● Kom med eksempler på, hvad I mener, der kun sker i Elias’ fantasi.
● Kan vi være sikre på, at I har ret? Hvorfor/hvorfor ikke?
● Er det vigtigt, at I ved det? Begrund.

Elias og hans omverden 

● Forholdet mellem Elias og Jasper.
● Forholdet mellem Elias og forældrene.

○ Find eksempler på, hvordan forældrene taler til Elias, når han prøver at fortælle
dem noget af det, han er optaget af.

○ Elias og forældrene har forskelligt syn på birketræerne. Prøv at forklare.
● Forholdet mellem Elias og hans lærer, Stine.

○ Hvorfor er Elias glad for hende?
● Forholdet mellem Elias og Kevin. Hvorfor er han den eneste klassekammerat, der

nævnes ved navn?
● Forholdet mellem Elias, naturen og dyrene.

○ Elias taler med dyrene, og han kan forstå, hvad de siger. Prøv at forklare, hvad
det betyder.

Hvad skal vi lære? 
● Hvem, synes I, fortælleren har mest sympati for?
● Hvor ligger jeres egen sympati? Uddyb.
● Hvad ville I have gjort, hvis I var hovedpersonen?
● Hvad tror I er det allervigtigste i romanen?
● Er Elias en dreng, vi som læsere skal synes, det er synd for? Begrund.

○ Denne aktivitet kan eventuelt afvikles i diskussionscirkler, så flest muligt får
sagt noget.

Book bento/bogbillede 
Afslutningsvis skal eleverne lave en book bento: 

● De finder fysiske genstande, der viser noget om fx:
○ handlingen i bogen
○ hovedpersonen
○ stemningen i bogen
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mometer”.  
Vurdér, om eleverne selv kan udvælge 5-7 steder i romanen, eller om disse nedslag skal 
forberedes til dem. 
For hver episode skal eleverne vurdere, hvordan Elias føler sig tilpas. Lav skalaen fra minus 
5 til plus 5. 
Eleverne skal begrunde deres placering og vise, at de forholder sig til hele bogens handling 
og dermed Elias’ op- og nedture under ét. 

Fantasien og virkeligheden 
●Kom med eksempler på, hvad I mener, der sker i virkeligheden i romanen.
●Kom med eksempler på, hvad I mener, der kun sker i Elias’ fantasi.
●Kan vi være sikre på, at I har ret? Hvorfor/hvorfor ikke?
●Er det vigtigt, at I ved det? Begrund.

Elias og hans omverden 

●Forholdet mellem Elias og Jasper.
●Forholdet mellem Elias og forældrene.

○Find eksempler på, hvordan forældrene taler til Elias, når han prøver at fortælle
dem noget af det, han er optaget af.

○Elias og forældrene har forskelligt syn på birketræerne. Prøv at forklare.
●Forholdet mellem Elias og hans lærer, Stine.

○Hvorfor er Elias glad for hende?
●Forholdet mellem Elias og Kevin. Hvorfor er han den eneste klassekammerat, der

nævnes ved navn?
●Forholdet mellem Elias, naturen og dyrene.

○Elias taler med dyrene, og han kan forstå, hvad de siger. Prøv at forklare, hvad
det betyder.

Hvad skal vi lære? 
●Hvem, synes I, fortælleren har mest sympati for?
●Hvor ligger jeres egen sympati? Uddyb.
●Hvad ville I have gjort, hvis I var hovedpersonen?
●Hvad tror I er det allervigtigste i romanen?
●Er Elias en dreng, vi som læsere skal synes, det er synd for? Begrund.

○Denne aktivitet kan eventuelt afvikles i diskussionscirkler, så flest muligt får
sagt noget.

Book bento/bogbillede 
Afslutningsvis skal eleverne lave en book bento: 

●De finder fysiske genstande, der viser noget om fx:
○handlingen i bogen
○hovedpersonen
○stemningen i bogen
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FORSTÅELSE OG FORTOLKNING – TEKSTEN: 
● Hvorfor får vi ikke præcis at vide, hvor og hvornår handlingen foregår? Tal sammen 

om, at indledningen netop har eventyrets tidløse fortællestruktur: “Der var engang ...” 
● Hvorfor har pigen ikke noget navn? 
● Hvis ikke det allerede har været oppe at vende under den anden gennemlæsning, så 

tal om, hvilken aftale pigen indgår med katten (s. 6). 
● Tal om følgende citater fra romanen. Hvad skal vi mennesker mon blive klogere på?: 

○ Hvad betyder det, når menneskene i byen siger: “Vi har ikke set noget mad i 
et helt år (...)”,“Vi har spist af vores egne tanker og drømme og levet af dem i 
al den tid.” (s. 7)  

○ “Og se, her er der stadig børn. I deres fantasi opstår der hele tiden nye 
drømme. (...) I børns fantasi kunne der altid opstå nye og skinnende tanker, 
ligesom sæbebobler.” (s. 9) 

○ “Se, selv om jeg ser lille ud, er jeg lige præcis så stor som den, der lytter til 
mig” (s. 34) 

○ Hvad vil forfatteren gerne fortællere læserne, når hun skriver: “Nej, der vil al-
tid være én som den almægtige Albertus Sepeteus Eknobati Grådius i ver-
den. Vi må bare sørge for, at vi aldrig lader ham, eller folk som ham, få magt 
over os.” (s. 46) 

● Findes der en eller flere som Grådius i vores verden? 
 
 
EVENTYRTRÆK: 

● Lad eleverne hjælpe hinanden med at finde romanens eventyrtræk. 
● Se på tegningerne, der blev lavet i starten af forløbet.  

Har nogen mon tegnet katte og bittesmå piger?  
● Brug en pixi-udgave af aktantmodellen: 

○ Hvem er helten/heltene? 
○ Hvem er den onde/de onde? 
○ Hvad er heltens opgave/projekt? 
○ Hvem er hjælpere, og hvem er  

modstandere? 
 

 
TIDEN I ROMANENS VERDEN – FØR OG NU: 
Tal sammen om, hvor børnene helst vil leve  
– lad dem begrunde deres udsagn. 
 
Find eventuelt inspiration her: 
 

● FØR: Side 11, 14, 21 og 22. 
● NU: Side 7, 19, 21 og 22. 
● FREMTIDEN: Bliver verden mon et  

bedre sted, efter Grådius er forsvundet? 
 

 

 

 
 

Vild Maskine, Vinkelvej 21,  
4760 Vordingborg, tlf.: 61726976  

E-mail: forlag@vildmaskine.dk 
Flere undervisningsforløb:  

www.vildmaskine.dk/undervisning  
 

2
 

Undervisningsforløb til billedromanen  
 

 
 
 
Skrevet af Magdalena Hai og illustreret af Teemu Juhani  
Materialet er udarbejdet af Lene Sørensen og udgivet af Vild Maskine 
 
 
 
INTRODUKTION TIL KATTEN MED DEN KNURRENDE MAVE 
 
Kort om handlingen: 
Bogen er en eventyrlig fortælling, hvori hele verden er forsvundet. En stor, sort kat har en 
knurrende mave og en ustoppelig sult, som befaler den at spise alt, hvad den møder på sin 
vej. Det viser sig, at katten styres af manden Grådius, der sidder i kattens mave og får katten 
til at spise alt. Katten møder en lille bitte pige, der på heltemodig vis får overbevist katten 
om, at den ikke skal spise hende, og hun slår i stedet en handel af med den. 
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● De fysiske ting placeres i en opstilling, hvor eleverne overvejer farver og baggrund, og
hvor hver enkelt ting skal placeres i forhold til det, de gerne vil udtrykke.

● Lad eleverne tage et billede/lav en udstilling med de forskellige bentos. Hvis tiden er
til det, kan de fremlægge for hinanden og begrunde deres valg af genstande, enten for
hele klassen eller i mindre grupper.

Om Lene Sørensen, udarbejder af undervisningsforløbet: 

Lene Sørensen blev læreruddannet 2002 og arbejder til daglig som lærer og læringsvejleder 
på Stensballeskolen i Horsens. Master i Børnelitteratur 2006. Forlagskonsulent for Høst & 
Søn 2006-2015, primært på fremmedsproget børne- og ungdomslitteratur. Hun bidrog til 
bl.a. bogen Billedromaner i brug, Dansklærerforeningens Forlag 2007 med artiklen “Billedro-
manerne i danskfaglig optik”. Siden foråret 2017 tilknyttet Vild Maskine som ekstern konsu-
lent og udarbejder af undervisningsmateriale til bl.a. ungdomsbøgerne Filterløs, Ved den 
yderste spids og Fucking monster samt mellemtrinsbøgerne Helikopter (kortroman) og Lille 
Pil (billedbog) og indskolingsbogen Hvordan hunden fik sin våde snude. Alle materialerne er 
til fri afbenyttelse og kan findes på: www.vildmaskine.dk/undervisning   
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BILLEDERNE: 
 
Illustrationerne i romanen viser overordnet det samme, som fortælles i den skrevne tekst. Men 
hvor sidstnævnte nogle steder fremstår nøgtern og opremsende, så er der en helt anden dy-
namik og dramatik i billederne. 
 

● Hvorfor er der kun farver på forsiden og bagsiden? 
● Se på illustrationen på side 2 og på side 47. Næsten ens, og så alligevel ikke. Hvad er 

der sket og hvorfor? 
● Sammenlign kattens udtryk på side 5, 12, 23 og 45. Hvad sker der? 
● Beskriv menneskene på side 8. Hvilket humør er de i? Hvorfor? 
● Hvorfor fortsætter sæbeboblerne på side 9 videre på side 10? 
● Sammenlign opslaget på side 14-15 og side 44-45. Hvor er det bedst at være? Be-

grund med baggrund i illustrationerne. 
● Se grundigt på dobbeltopslaget side 18-19. Hvordan har naturen det? 
● Tøm billedet på side 32-33. Nævn alt det, katten har spist. Der er billeder af både noget 

fra gamle dage og fra vores tid. Hvorfor? 
● Hvordan skaber tegneren dramatik på side 40-41 og 42-43 og ro på side 44-45? 
● Lad eleverne vælge deres yndlingsillustration og begrunde deres valg. Fortæller bille-

derne det samme som teksten, noget mere eller noget helt andet? 
 
 
Om Lene Sørensen, udarbejder af undervisningsforløbet:  
 
Lene Sørensen blev læreruddannet 2002 og arbejder til daglig som lærer og læringsvejleder 
på Stensballeskolen i Horsens. Master i Børnelitteratur 2006. Forlagskonsulent for Høst & 
Søn 2006-2015, primært på fremmedsproget børne- og ungdomslitteratur. Hun bidrog til 
bl.a. bogen Billedromaner i brug, Dansklærerforeningens Forlag 2007 med artiklen “Billedro-
manerne i danskfaglig optik”. Siden foråret 2017 tilknyttet Vild Maskine som ekstern konsu-
lent og udarbejder af undervisningsmateriale til bl.a. ungdomsbøgerne Filterløs, Ved den 
yderste spids og Fucking monster samt mellemtrinsbøgerne Helikopter (kortroman) og Lille 
Pil (billedbog) og indskolingsbogen Hvordan hunden fik sin våde snude. Alle materialerne er 
til fri afbenyttelse og kan findes på: www.vildmaskine.dk/undervisning   
 
 

 
 
 
 
 
 

Billedromanen KATTEN MED DEN KNURRENDE MAVE,  
udkommer 19. juli 2021, er indbundet og illustreret, 48 sider,  
199,95 kr. vejl. ISBN: 978-87-7227-172-9. Bogen kan købes i alle 
landets boghandlere. Dette undervisningsforløb er udarbejdet af 
Lene Sørensen, tilrettelagt af Mads Heinesen, korrekturlæst  
af Christel Sunesen og udgivet på Vild Maskine i 2021. 
 



 Der var engang en lille pige, 

der mødte en meget stor kat 

med en voldsomt knurrende mave.

Katten var så sulten, at den havde slugt 

 en hel hær, � ere landsbyer, alle skovens dyr, 

� skene i havet og alt kornet på markerne. 

Har grådigheden ingen grænser? Og kan 

pigen stoppe kattens knurrende mave?

er en eventyrroman om en lille piges mod i en verden, 

der går til i grådighed. Den fængslende, fantasifulde 

historie spiller på bedste vis sammen med de meget 

stemningsfulde illustrationer lavet af Teemu Juhani. 

Bogen har vundet The Finnish Literature Export Prize 

og er blevet nomineret til � ere andre priser, 

heriblandt Nordisk Råds børne- og 

ungdomslitteraturpris. 
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bøger fra forlaget vild maskine

En dag opdager Bonnie en butik. 

den er fuld af de smukkeste dukke-

hoveder. Hun går ind og taler med 

den gamle dame, der ejer butikken, 

og det bliver et møde, som Bonnie 

aldrig vil glemme ... 

Hovedjæger er Bog 1 

i serien 13 historier.  

9 788793 404816

ISBN 978-87-93404-81-6

i samme serie: 

I Gameboy møder vi Sebastian, 

der en aften opdager et nyt spil 

på sin computer. Han aner ikke, 

hvor det kommer fra, men det er 

vanvittigt spændende. Det viser 

sig dog at være langt farligere, 

end han kunne have forestillet sig ... 

Gameboy er Bog 1 

i serien 13 historier.  

9 788793 404809

ISBN 978-87-93404-80-9

i samme serie: 

140x200 COVER Gameboy.indd   165

29-06-2019   16:14:07

140x200 COVER HOVEDJÆGER.indd   165

02-07-2019   00:40:53

indskoling

Chris er lige � yttet. En dag møder han 

nabodrengen Morten, som bor rodet 

og beskidt. Morten siger, at hans far 

pusler rundt i kælderen, og at hans 

mor er syg, så de kan gøre lige, hvad de 

vil. Men hvorfor er der så mange � uer? 

Og taler Morten sandt?

Lærestreg er Bog 5
i serien 13 historier.  

9 788772 270722

ISBN 978-87-7227-072-2

i samme serie: 

125x200 COVER LÆRESTREG.indd   165125x200 COVER LÆRESTREG.indd   165

07-04-2020   12:50:0007-04-2020   12:50:00

En dreng og hans forældre er taget på 

ferie for at glemme. Det er et år siden

ulykken skete, og alt er forandret. 
Drengen træner i poolen, han skal 
bare slå rekorden. Han kan holde vejret 

længere og længere. En dag sker der 

noget mærkeligt, han ser noget under 

vandet. En blå badedragt og langt, sort 

hår bølger imod ham. Kan det være 

hans lillesøster som er kommet tilbage?

Fridykker er Bog 7
i serien 13 historier.  

9 788772 271101

ISBN 978-87-7227-110-1

i samme serie: 

� omas’ skøre lillesøster tror på alt: 
julemænd, alfer, havfruer. Han må 
hjælpe hende. Rense ud i hendes 
fantasier. Det går � nt – lige indtil 
det bliver tandfeens tur ...  

Tandfeen tryller er Bog 3
i serien 13 historier.  

9 788772 270456

ISBN 978-87-7227-045-6

i samme serie: 
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Chris er lige � yttet. En dag møder han 

nabodrengen, Morten, som bor rodet 

og beskidt. Morten siger, at hans far 

pusler rundt i kælderen, og at hans 

mor er syg, så de kan gøre lige, hvad de 

vil. Men hvorfor er der så mange � uer? 

Og taler Morten sandt?

Lærestreg er Bog 5
i serien 13 historier.  

9 788772 270722

ISBN 978-87-7227-072-2

i samme serie: 
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Tanja ønsker sig en kat, men hendes 

forældre siger nej. En dag opdager 
hun et faldefærdigt hus i skoven. Ved 

den rustne havelåge står en gammel 

dame med meget lange negle. »Jeg 
har en kattekilling, som du gerne må 

få. Hvad siger du til det ...?«

Hundemad er Bog 4
i serien 13 historier.  

9 788772 270494

ISBN 978-87-7227-049-4

i samme serie: 
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Billedbøger med både humor og dybde, som lægger op til sam- 
tale. "Rablende skør og meget vellykket billedbog", skrev DBC  
om Havesaksen. Til Hvordan hunden fik sin våde snude findes  
der undervisningsforløb på www.vildmaskine.dk/undervisning 

Udskolingsbøger med vigtige emner som mobning, gruppepres og racisme, at rejse ud i verden, overgreb, reality, klima, ensomhed, kærlighed  
og håb. Der er udarbejdet gratis undervisningsforløb til alle viste udskolingsbøger, undtagen Kan jeg stole på dig og Realityspillet 2052. 
Find dem på: www.vildmaskine.dk/undervisning

letlæsning     

udskoling – flere bøger med gratis undervisningsforløb

"Lille Bange Egern er sjov. Virkelig sjov. 
Fuld af særheder, man som forældre 
smiler af, og fuld af søde, sjove og gale 
udbrud, børnene storgriner af."  
  – Arnold Busck

mellemtrin – bøger med gratis undervisningsforløb     

Fire smukke og stærke bøger til mellemtrinnet. Lillepigen fra Lolland er en graphic novel, som handler om slægt og historie.
Drømmecykler og fodboldhunde af Carsten René Nielsen er digte til børn, smukt illustreret af Mette Marcussen. Lille Pil 
er en fransk billedbog om girl power, hvor en lille pige bliver en stjerne til at bokse, og Karen Filskovs Det sner med fjer er 
figurdigte om fugle. Find forløb til alle bøgerne på: www.vildmaskine.dk/undervisning

"Usædvanligt smuk billedbog … Pædago-
gisk poesi, hvor den åbenlyse intention 
om at formidle kendskab til naturens 
mangfoldighed er kombineret med 
kreativt og sprudlende sprog "  
                 – Weekendavisen

Pigerne mod drengene13 historier-serien FREJ- bøgerne Carlo Garn-bøgerne Den lille gyserbutik 

“... en sjældent smukt  
skrevet bog ...” 

★★★★★★ Berlingske

Slimfjorden er en magisk-realistisk billedroman om drengen 
Elias, der en dag møder Elgen og Ulven. Med tilhørende 
undervisningsforløb. Uden mor er en smuk værklæsningsbog 
om savn og kærlighed og er gennemillustreret i farver. 


