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Handling: Dyr som ingen andre har set er en 
digtbog, hvor læseren lærer om en masse nye 
dyr, der lever i forskellige verdener og miljøer, 
men har samme følelser som os. 

Tema: dyr, følelser, ensomhed, samhørighed, 
eksistens, frygt, natur, fantasi, liv, poesi 

Samtale og aktiviteter
KIGGELÆS med de alleryngste 

Se på billederne sammen med dit barn. Hvilke spæn-
dende dyr kan I finde? Hvordan siger dyrene? Læs 
digtene højt, og find på forskellige bevægelser til 
dyrene: flyv som sommerfuglen, tramp som Bom-
bommen, hvil som Ihidyret.

LILLE 

1. Kig på omslaget. Hvad tror du, at bogen handler 
om? 

2. Kig på opslaget med Bombommen. Hvad tror du, 
at der sker, og hvorfor? 

3. Hvordan ser dyrene i bogen ud? Tal sammen i grup-
pen. Skab derefter parvis et fantasidyr, som ingen 
har set før. Find også på et navn til dyret! 

4. Dyrene på omslaget har ingen navne. Find på nav-
ne til dem! 

MELLEM 

1. Tal sammen i gruppen om, hvad rim er. Vælg deref-
ter parvis et digt, og led efter rim. Find på nogle rim 
til disse ord. 

2. Vælg et af dyrene fra bogen, læs digtet, og kig på 
billedet. Find sammen med resten af gruppen på en 
sammenhængende historie om dette dyr. Start med 
”Der var engang en ...” 

 3. Dyreinterview. I par skiftes I til at interviewe og 
være dyr. Nu skal du forestille dig, at du er et hidtil 
uset dyr og fortælle om, hvordan det er! 

4. Digtmassage. Læs nogle af digtene i bogen højt, 
fx Bombommen og Klumpantropus. Find sammen 
på massagebevægelser, der passer til digtene. Læs 
derefter digtene nogle gange, mens børnene skiftes 
til at massere hinanden.  

STOR 

1. Hvad syntes du om i bogen? Hvad brød du dig ikke 
om? Var der noget, der var svært at forstå? Kan du se 
mønstre og ligheder med andre historier? 

2. Kig på de forskellige dyrs omgivelser. I hvilke 
miljøer og verdener lever fantasidyrene? Hvordan 
har de det, hvor sover de, og hvad spiser de?  I hvilke 
omgivelser har vi mennesker og dyr det godt? Tal 
sammen i gruppen. 

3. Dramatiser digtene. Vælg et digt to og to. Tænk 
over, hvilke følelser digtet vækker, og dramatiser det 
for de andre. 

4. Kig på digtene. Kan du finde digte, som handler 
om inklusion og det at være udenfor?  Tal om disse 
temaer og digte i gruppen. 

5. Vælg et digt fra bogen. Skriv en nyhedsartikel om 
dette dyr, som ingen har set før nu!  



S P R O G D E L E N 

”Følelser”

Känslor Tilfinningar Tunteet

Følelser Kenslur Dovddut

Følelser Misigissutsit

svensk dansk norsk islandsk færøsk grønlandsk finsk nordsamisk 

LÆS OGSÅ:

Loftar tú mær? af Rakel Helmsdal 

Råttan Bettan och masken Baudelaire af Annika Sandelin og Karoliina Pertamo 

Sorsa Aaltonen ja lentämisen oireet af Veera Salmi og Matti Pikkujämsä  

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


