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Bogen om Noah kombinerer øvelsen i Trin for Trin-færdighederne 
i sociale kompetencer med vigtige litterære færdigheder. Den kan 
anvendes i børnehaver og børnehaveklasser.

Bogen om Noah illustrerer de forskellige følelser og problemer, 
som Noah oplever. Både tekst og billeder danner grobund for den 
fælles samtale mellem børnene og den voksne oplæser.

– et Trin for Trin materiale

 BOGEN OM

 NOAH
– til dialogisk oplæsning
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Rosa
Spørgsmålene er eksempler på forskellige måder at spørge på. 

Forslag til spørgsmål til 1. gennemlæsning (kendskab til bogen)
det primære mål med denne gennemlæsning er at opmuntre børnene til at lære bogen at kende.
det er vigtigt, at børnene forstår historien. de skal vide, hvad den handler om. derfor bliver de op-
fordret til selv at stille spørgsmål til historien, når den er slut.

i den første gennemlæsning træner barnet de sociale færdigheder

• genkende og sætte ord på følelser

• invitere til en leg

Før gennemlæsningen
Hold bogen op så børnene kan se forsiden af bogen

• Hvad ser i? 

• Hvad får det jer til at tænke på?

• Hvad undrer i jer over?

lad os læse den og finde ud af det.

Spørg efter side 7
i børnehaven skal de holde rakeT-feST
Hvad bliver børnene viklet ind i til raket-festen? (detalje)

Spørg efter side 10
rosa og mor har købt en flot rød skoletaske med  ? (afslut sætningen)

Spørg efter side 16
Når skoleklokken ringer skal de ud at holde frikvarter.
Hvad betyder det at holde frikvarter? (åbent/nøgleord)

Spørg efter side 18
da rosa kommer ud i skolegården kan hun ikke få øje på nogen hun kender.
Hvad gør i, når der ikke er nogen, i kender? (sammenlignende)
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Spørg efter side 20
rosa glæder sig meget til at komme hen på skolen.
Hvad vil rosa spørge Mie om? (detalje)

Spørg efter side 23
Hvordan føler rosa det i kroppen? (detalje)
Hvad gør rosa ved Nina? (detalje)

Spørg efter side 27 
Hvorfor gå rosa glad hjem fra skole den dag? (åbent)

Opsamling efter gennemlæsningen
Nu har vi læst Bogen om rosa. Hvad ved vi om rosa? 

Forslag til spørgsmål til 2. gennemlæsning (fordybelse)
det primære mål med denne gennemlæsning er at uddybe børnenes forståelse for historien med 
fokus på »personernes« følelser og erfaringer. Bogens tema bliver udforsket.

i den anden gennemlæsning træner børnene de sociale færdigheder

• forudsige andres reaktioner

• forstå at følelser kan ændre sig
  
Før gennemlæsningen
Hold bogen op så børnene kan se forsiden og fortæl, hvem der har skrevet og illustreret bogen.

Hvad tror i ordet »illustration« betyder? (åbent)
prøv alle at sige ordet il 

Spørg efter side 4
rosa har næsten ikke tid til at sige farvel til mor i børnehaven.
Hvorfor har rosa ikke tid til at sige farvel til mor? (detalje)

Spørg efter side 8
rosa står på stolen og føler lige pludselig en masse ting.
Hvordan mærker rosa det indeni? (detalje)
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Spørg efter side 11
rosa har fået brev fra carina og bliver bange for, om mor har læst det ordentligt.
rosa bliver bange for, om de nu kommer på det rigtige   (afslut sætningen) 

Spørg efter side 14
det er som om, små sommerfugle blafrer rundt i rosas mave.
Hvornår har i det også sådan? (sammenlignende)

Spørg efter side 19
rosa kommer til at savne sin børnehave rigtig meget.
Hvordan føles rosas krop? (detalje)

Spørg efter side 21
Nina og Mie sidder og tegner.
Hvorfor går rosa hen og sætter sig ved deres bord? (detalje/åbent)

Spørg efter side 27
Se på tegningen af rosa og Nina.
Hvordan har de det? (åbent)
Hvordan kan man se det? (åbent)

Opsamling efter gennemlæsningen
da rosa startede i børnehaveklassen savnede hun sin børnehave. det gør hun ikke længere. Hendes 
følelser har ændret sig. 

Forslag til spørgsmål til 3. gennemlæsning (udvidet forståelse)
det primære mål med denne gennemlæsning er at udvide børnenes forståelse for vigtige elementer 
i historien. der er fokus på »personernes« motivation, og børnene bliver hjulpet med at lave person-
lige relationer til historien – at overveje og fortælle om de selv har haft lignende oplevelser/følelser. 

i denne gennemlæsning er den fortællende struktur i centrum: Hvad skete der først? Bagefter? Bør-
nene øver i at genfortælle historien.
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i den tredje gennemlæsning træner børnene de sociale færdigheder

• komme med løsninger til et problem

• håndtere frustration

• skelne mellem aggressive følelser og aggressiv adfærd

Før gennemlæsningen
Vis bogens bagside og beskriv, hvordan den bruges til informationer til læseren om indhold mm.

Spørg efter side 7
Hvad sker der på denne side? (den fortællende struktur)

Spørg efter side 9
Hvad sker der næst efter? (den fortællende struktur)

Spørg efter side 13
Hvorfor skal alle forældrene over på skolens bibliotek og snakke med skoleinspektøren? (åbent)

Spørg efter side 17
er det nogensinde sket for jer? (sammenlignende)

Spørg efter side 21
Hvordan har rosa det? (detalje)
Hvorfor? (åbent)

Spørg efter side 24
Hvad kan i huske fra denne side? (den fortællende struktur)

Spørg efter side 26
Synes i, at man må sige nej til en invitation? (åbent)

Spørg efter side 27
Hvad ville i sige til Nina? (sammenlignende)

Opsamling efter gennemlæsningen
Hvad minder denne historie jer om?


