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I denne folder får I forslag til, hvilke ord, spørgsmål og aktiviteter, I kan inddrage 
i den dialogiske læsning af bogen. Find mere information om, hvordan I læser 
dialogisk i folderen ”Introduktion til dialogisk læsning”. 
 

 

 
Fokusord:  tingest, magen til, studere, magisk, protestere, travlt, forgæves, 
strøm, panik, signal, ejer   
 
Flere ord, I kan snakke om efterhånden og når relevant: 
  
Ligheder (synonymer): tingest/dims/dippedut/dingenot/..., magen til/samme 
som, forgæves/uden held, strøm/elektricitet  
 
 
Modsætninger (antonymer): mangen til/forskellig, travlt/god tid, 
protestere/være enig, magisk/almindelig, panik/ro 
 
 
Rim: strøm/drøm, protestere/diskutere, panik/gik/fik, bjørn/børn 
 
 
Bøjninger mm.: en protest/at protestere,  
 
 
Sproglige vendinger o.lig.: ”til rette”,”aldrig set mange til”, ”være der for 
nogen” 
 

 
Ordkort: Skriv fokusord på ordkort og brug dem aktivt i legen sammen med  
bevægelser og legetøj. Børnene vil snart kunne genkende, hvad der står. 
 

 
o Læs bogen dialogisk – brug fx fokusord og spørgsmål her fra folderen.  

o Snak om, hvordan man protesterer?  

o Leg gætteleg, hvor I skiftes til at beskrive ting (form, farve, funktioner, etc) 
uden at måtte sige tingens navn – og se om de andre kan gætte tingen. 

o Snak om ”bjørnetjeneste” og lign. ord. 
	

ORD 	

SPROGLEGE	
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Til de yngste er det god ide at stille spørgsmål til de enkelte sider/opslag.  
Til de ældste kan I starte med at tale om, hvem/hvad historien handler om.  
Undgå testspørgsmål og ja/nej-spørgsmål, og stil i stedet ”undre-spørgsmål”. 
HUSK! Hvad/hvem/hvor er lettere at svare på end hvordan/hvorfor/hvornår! 
 

Eksempler:  

o Hvad mon det er, Bruno har fundet?   

o Hvad vil det sige at studere? … at protestere?  

o Hvilket dyr er det mon, der gemmer sig i bogen?  

o Hvem kender I, der har mange venner i sin telefon?  

o Hvordan får man venner med en telefon?  

o Hvorfor mon Bruno bliver så glad for telefonen?  

o Hvornår er det godt at have en telefon? 

I kan også spørge til selve bogen / historien, fx: Var der noget, I godt kunne lide 
ved historien? Var der noget, I ikke kunne lide? Var der noget, der undrede jer? 
 
HUSK! Følg altid barnets/børnenes interesse – følg nysgerrigt op på deres 
kommentarer til historien med relevante kommentarer og spørgsmål, der 
udvider emnet. 
 

 
Til de ældste børn kan I lege med ordsprog eller små gåder som en slags quiz, fx: 
o  En mand har et firkantet hus. Hver side vender mod syd. En bjørn går forbi. 

Hvilken farve har den? Hvid! Manden bor på Nordpolen, og det er en isbjørn 

 
Brug sange, rim og remser, der passer til historien, fx : 
o Syng sange om bjørne, fx ”Bjørnen sover”, ”Mors lille Ole”, ” 

o Lav små sjove remser med rimordene her fra folderen.  

o Lyt til sangen ”Hallo, hallo” eller Brunos sang (medfølger) 
 

FORSLAG TIL SPØRGSMÅL	

BØRNEQUIZ 	

SANGE, RIM OG REMSER	
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Disse aktiviteter er udarbejdet, så de både passer til historien og understøtter de 
øvrige læreplanstemaer samt digitale kompetencer. Notér gerne selv flere. 

Natur, udeliv og science 

o Find ud af, hvad strøm er … hvor kommer strøm fra?  
Lav fx jeres egen vindmølle. Se evt. forsøg via QR-koden. 

o Tag på fisketur eller skovtur. 

o Lav en gammeldags ”telefon” af to dåser med snor i mellem.  

Krop, sanser og bevægelse 
o Vi mennesker skal også bruge ”strøm” (energi) for at virke. Vi lader op, når 

vi spiser/sover? Hvordan føles det at løbe tør for ”strøm”? 

o Kig på bjørnenes kropssprog i bogen – hvad viser de på de forskellige sider?  

o Hvordan mon et bjørneknus føles?  

Alsidig personlig udvikling 
o Lad hvert barn fortælle om, hvad de kan lide at bruge mobiler til. 

o Leg ”Hviskeleg” hvor I skal hviske et ord eller en sætning videre. Hvad bliver 
det til, når den har været gennem jer alle? 

Sociale udvikling 

o Snak om hvilke ligheder/forskelle, der er på de venskaber, man har ”i 
telefonen” og i virkeligheden. 

o Legeskriv et brev til én, I er glade for. Hvordan vil I sende det?   

o Lav regler for skærmtid og skærmfællesskaber sammen med børnene. 

Kultur, æstetik og fællesskab 
o Tegn jeres egne mælkebøtter, ligesom dem, der er i bogen.  

o Snak om, hvordan man kommunikerede, før der fandtes mobiler. Læs evt. 
bøger, hvor børn ringer i gammeldags telefoner, skriver breve, el. lign. 

Digitale kompetencer 
o Find ud af hvilke ting der er rigtig smarte at kunne med en telefon (ringe, 

tage billeder, finde ud af ting, skrive, huske, høre musik, …)  

o Hvis børnene bruger nogle apps, hvor de har venner, kan I tale om, hvordan 
man opfører sig og passer på sig selv. 

AKTIVITETER	
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BOGFOLDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITEL:  Bruno har over 100 venner 
 
 

FORFATTER:  Francesca Pirrone 
 
 
 

ALDER:    4-7 år 


