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Om bogen:
Anna elsker bøger. Hun elsker at komme på biblioteket og er gode venner med bibliotekaren Fru Monsen. Derfor gør det 
Anna trist den dag, Monsen fortæller hende, at de bøger, der ikke bliver læst, skal destrueres. Alle fortællingerne i disse 
bøger vil gå tabt. Alle menneskene i bøgerne vil forsvinde. Hvis ikke der bliver gjort noget. Så det gør Anna. Hun låner de 
destruktionstruede bøger og fragter dem hjem i en trillebør.  

Sådan gør I:
• Tag børnene med hen til det sted på biblioteket, hvor de kasserede materialer står. Hvis man ikke har kasserede mate-

rialer stående, kan man vise børnene rundt i magasinet og fortælle dem om, hvordan man ind imellem kasserer bøger. 
Tag evt. en håndfuld børnebøger med, som I nyligt har kasseret.

Dialog med børnene
• Hvorfor kasserer biblioteket bøger?
• Få en snak i gang, der giver børnene et kig ind bag kulissen og giver børnene en forståelse for, hvordan materialepleje 

af en bogsamling foregår. 

Fortæl børnene: 
Fortæl børnene om pigen Anna, der elsker sit bibliotek, og som ikke kan holde tanken ud om, at nogle bøger 
skal destrueres. 

Læs højt: 
Læs boguddraget højt. I boguddraget redder Anna bøgerne ved at tage dem med hjem i hobevis og læse dem, så personer-
ne i bøgerne får lov at leve videre. 

Målgruppe: 
Skoleklasser 3., 4. og 5. klasse

Antal: 
Ca. 12 børn, en halv skoleklasse. 

Boguddrag: 
S. 37-52

Varighed: 
10-15 min.

Højtlæsningssted: 
Ved hylden med kasserede bøger (hvis en sådan 
haves). Alternativt et sted i magasinet.

Forberedelse:

Materialer: 

• Bogen Pigen som ville redde bøgerne af  
Klaus Hagerup.
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Man kunne også:
• Tale om, hvad man kan bruge de kasserede bøger til
• Folde bogmus ud af de kasserede bøger - du finder en manual på sidste side. 

(hvis du ønsker flere krea-ideer, kan du google ”bogfoldning”) 

Baggrunden for højtlæsningen
Vi havde et samarbejde med 3 skoleklasser og lavede i den forbindelse en biblioteksintroduktion for klasserne. Men udover 
at fremvise biblioteket havde vi et ønske om, at børnene på egen krop skulle mærke glæden ved bøger. Derfor iscenesatte 
vi små højtlæsninger rundt på biblioteket. Pigen som ville redde bøgerne blev læst højt ved hylden med de kasserede bøger, 
hvorefter vi kilede os ind mellem to kompaktreoler og lavede højtlæsningen af Ella er mit navn vil du købe det?
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Bemærk: Forlaget har givet sin tilladelse til højtlæsning
af bogen i biblioteksregi og i det givne forløbs kontekst.
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Bogen, du bruger, må ikke være for tyk. Når man har 
foldet alle bogens sider, klipper man omslaget på 
bogen til og giver musen øjne, ører, hale og snude.

Sådan laver du 
en bogmus
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