
Beskrivelse af mit materiale om den gang, jeg blev fundet af en kat. 

Det er en sand historie, som skete sommeren 2020, som jeg så har lavet en ”billedbog” af.  

PDF-filen er på 21 A4-sider og der er 45 billeder. Teksten består udelukkende af talebobler, 

suppleret med nogle skærmprints af Messenger-samtaler og mailkorrespondance. 

Ud over selve historien, har jeg lavet brikker til vendespil. Disse brikker kan sikkert også anvendes 

på en lang række måder (se Tips fra lærere). 

Der er også et vendespil med tekst på den ene brik – 20 brikker i alt. 

Jeg har lavet en lidt kortere udgave af historien og anvendt sort-hvide billeder af hensyn til udprint, 

så alle i klassen kan få ”en bog” hver med tomme bobler. De skal så selv skrive i tale- og 

tankeboblerne, hvad de synes passer til billederne. 

Historien er også oversat til engelsk, så det samme materiale kan anvendes i engelskundervisningen 

– inklusive vendespil med engelske ord. 

Det vil helt sikkert være en fordel at arbejde med det danske materiale i indskolingen og det 

engelske materiale på mellemtrinnet; genkendeligheden vil hjælpe eleverne, tænker jeg. 

 

Tips fra lærere 

 

Eftersom jeg ikke er lærer, men pensioneret børnehaveleder, er jeg ikke altid klar over, hvordan mit 

materiale kan anvendes fuldt ud. Derfor spørger jeg tit i grupper på Facebook, hvad lærerne har af 

bud, og her er nogle gode bud på, hvordan historien om den bortløbne kat, som søger et nyt hjem, 

kan anvendes. 

1. Brikkerne til vendespillet kan blandes og så skal børnene lægge dem på et bord i rigtig 

(logisk) rækkefølge. 

2. Arbejd med handlingsbro – berettermodel. 

3. Ydre og indre personkarakteristik. 

4. Lav en fagbog om et selvvalgt kæledyr, eventuelt med egne fotos og talebobler. 

5. Snak om, hvorfor kan man ønske at løbe hjemmefra? Som kat/som menneske? Tal om 

flygtninge… 

6. Hvad vil det sige at være hjemløs? Som kat/som menneske? 

7. Hvad er et dyreinternat? 

8. Digt videre på historien – hvordan går det med katten? 

9. Lad børnene selv udfylde teksten i tale- og tankeboblerne i bogen med de sort-hvide 

billeder. 

10. Lav en foldebog om katte. 

11. Læg brikkerne på et bord. Et barn beskriver den brik han/hun tænker på, og et andet barn 

skal så finde den rigtige brik. 

12. Del klassen op i to hold. Et barn tager en brik, mimer dét som sker på brikken, det andet 

hold skal gætte, hvad katten foretager sig. 


