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Handling:  Hundene og kaninerne kommer op 
at skændes om det gode græs. Kaninerne vil 
helst have græsset for sig selv og skræmmer 
hundene bort. Men uden hundene smager 
græsset ikke så godt længere.

Tema: samarbejde, fællesskab, skænderi, dyr, 
natur     

Samtale og aktiviteter: 
KIGGELÆS med de alleryngste 

Kig på forsiden sammen. Hvilke dyr tror I, der er tale 
om? Tror I, at de to dyr er venner? 

Kan en kanin og en hund være venner? Lav et rollespil, 
hvor nogle er kaniner og andre hunde, og lav lyde som 
kaniner og hunde. Prøv at løbe som kaninen på side 
31 og at være skræmmende som hundene på side 9. 

LILLE

1. Kig på forsiden. Hvad tror I, at bogen handler om? 

2. Kan en kanin og en hund være venner? 

3. I bogen snyder kaninerne hundene. Tror I, at kani-
nerne er klogere end hundene? 

4. Kender I flere historier med en hund eller en kanin? 
Måske om jeres egne kæledyr? 

5. Hvorfor tror I, at græsset er bedre, når hundene får 
lov til at skide på det?

 MELLEM

1. Hvad handler bogen om? 

2. Se på tegningen på side 21: Kaninerne samarbejder 
om at lave nye tænder. Hvad synes I om idéen? Kan 
du finde på noget andet for at skræmme hundene? 

3. Tal sammen om, hvordan dyrene er illustreret. 
Hvorfor er den ene hund gul og den anden lilla? 

4. Pludselig er græsset blevet gult, det stikker og 
smager ikke lige så godt som før. Hvad er der sket?  

5. I slutningen af bogen deles hundene og kaninerne 
om græsset. Alle har forskellige roller, og kaninerne 
har fattet, at alle skal have en plads på græsset. 
Hvad synes I om slutningen? Kan I forklare, hvad det 
er, kaninerne har fattet? 

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. Find fem verber i bogen, som beskriver hundene 
eller kaninerne. Er der ord, som I er usikre på? 

3. Sammenlign illustrationerne på side 9 og 29. Tal 
sammen om, hvad der foregår på billederne. 

4. Se på billedet på side 21: Hvorfor tror I, at idéen 
fungerer så godt for kaninerne?  

5. Historien handler om, at plads skal være for alle. 
Tal om venskab og at dele med andre.   

6. Se på opslaget på side 16 og 17. Skriv en tekst eller 
lav en tegning om det, som sker bagefter.  



S P R O G D E L E N  

”Samarbejde”

Samarbete Samstarf Yhteistyö

Samarbejde Samstarv Ovttasbargu

Samarbeid Suleqatigiinneq

svensk dansk norsk islandsk færøysk grønlandsk finsk nordsamisk

LÆS OGSÅ:

Træið (Træet) af Bárður Oskarsson 

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


