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Hvad mon de bruger deres haler til?
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LÆSEGUIDE TRIN 6 Dyrenes haler 

Mål

Forståelse
Bogen lægger op til samtaler om, hvilken funktion halen 
har for de forskellige dyr.

Ordforråd
Højfrekvente ord: at, den, deres, en, fra, har, hvad, kan, 
med, når, sin, skal, til, vil.

Indholdsord: aben, balancen, bæveren, firbenet, 
fjende, giftig, hale, kænguruen, skorpionen, svømme.

Sproglig opmærksomhed
Fællestræk i bogens sætninger.

Fonologisk opmærksomhed
Fællestræk i bogens ord.

Automatisering
Læs hele bogen med stille stemme. Prøv at læse bogen uden at pege i teksten.

Introduktion til bogen
Bogen kan med fordel læses lige efter bogen Boliger. Begge bøger er fagbøger, begge stiller 
spørgsmål ud til læseren. Hvor Boliger kunne have karakter af en gådebog, så har Dyrenes haler 
snarere karakter af en faktabog med fokus på halernes udseende og funktion.
Tal om bogens titel og kigge på forside og bagside. Hvilke dyr ser I på billederne? Tal om deres 
haler: Hvorfor mon de ser sådan ud? Hvad mon de bruger dem til? Hvad mon bogen handler 
om?

• Læs titelbladet og kig på billedet: Kan I se en hale? Hvilket dyr tilhører den? Hvad ved I om 
hvaler? Ved I, hvad de bruger halen til? Fortæl evt. at hvalernes tegning på halen er unikke. 
Dvs. man kan kende dyrene fra hinanden ved at kigge på halerne. 

• Side 2-3. Hvilket dyr ser I? Hvad mon den bruger halen til?

• Side 4-5: Hvilket dyr ser I? Hvad mon den bruger halen til? Måske ved nogle af eleverne, at 
halen er giftig … også for mennesker?

• Side 6-7: Hvilket dyr ser I? Hvad mon den bruger halen til?

• Tal på samme måde om opslagene side 8-15. Giv plads til at fortælle lidt mere om dyrene i 
hvert opslag, hvis der er nogen, der har viden at supplere med, men pas på at samtalen ikke 
løber af sporet: Det er halernes udseende og funktion, som skal være i fokus. 

• Side 15: Nu er der kun én side tilbage. Hvordan mon bogen slutter?

• Side 16: Hvordan passer billedet til det I har forudsagt om bogens indhold? Tal om, hvad haler 
bruges til.

Dyrenes haler 
Læseguide version 1.0 | Trin 6



© Forlaget Pøhler 2021

Læs bogen
Læs bogens titel og titelbladet sammen. Tal om at dette er en fagbog. Repeter, hvad man skal 
huske, når man læser en bog: Tænk over handlingen, kig på billederne, kig på ordene, læs 
dem og lyt efter hvilken lyd, de starter med. Tænk over, om det lyder rigtigt, når man læser.

• Læs bogen igennem. Peg på ordene, mens du læser.

Når I har læst bogen
Tal om dyrenes haler og deres funktion. Ved I noget nu, som I ikke vidste før?

• Brug aktivitetsarkets opgave 2 til at tale om, hvad man kan lære bogen.

• Kender I nogle dyr med nogle særlige haler? Hvad gør dem særlige?

Sproglig opmærksomhed
Opmærksomheden rettes mod, hvad sætningerne i bogen har til fælles. Det kan være 
antallet af ord i sætningen, det første ord i sætningen, at de indeholder det samme ord.  
Jo flere forskellige fællestræk I kan finde, jo bedre. 

Fonologisk opmærksomhed
Opmærksomheden rettes mod, hvad ordene har til fælles. Gå på jagt i bogen og find ord, 
der har noget til fælles. Det kan fx være begyndelsesbogstav, antal stavelser eller at ordene 
gemmer samme bogstav. Igen: jo flere forskellige fællestræk I kan finde, jo bedre. 

Ordgenkendelse
Klip puslehistorien (sætningen fra side 11) ud fra aktivitetsarket. Klip strimlen op i ord og lav 
puslehistorier: Nogen vil kunne lægge sætningen uden at kigge i bogen, andre har brug for 
støtte fra bogen. Alle skal pege på ordene, mens de læser sætningen. Prøv også at starte med 
halen eller bruger. Hvad sker der med indholdet? Tegn evt. til en af de nye sætninger.

Automatisering
Bogen har mange gentagne sætningsstrukturer og vil derfor være velegnet til selvstændig 
læsning eller makkerlæsning.

Skrivning
På aktivitetsarket kan eleverne øve sig at skrive navne på nogle af dyrene og de kan prøve 
at skrive tillægsordene ind på de tomme linjer i opgave 3. Hvis de har bogen liggende åben 
foran sig, kan de få støtte til at skrive ordene.

Tag udgangspunkt i billederne på bagsiden og på side 16 og lav sider til en ny bog 
om dyrenes haler. Brug tekstens ord som skabelon for sætningerne i den nye bog 
(Parallelskrivning). Skriv fx Påfuglen har en flot hale. Den bruger halen, når den skal gøre kur 
til hunnen. Hesten har en lang hale. Den bruger halen, når den skal vifte fluer væk. (eller: 
Den bruger halen, når den skal ”fortælle” noget.)

Når bogen kommer med hjem
Husk at fortælle forældrene, at de ikke skal stave ordene, som deres barn ikke kan læse. De 
skal bare forære ordet til barnet.
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