
Læringsmateriale til “Lillebitte Lilli” 

  

Introduktion: 



I skal nu i gang med at arbejde med “Lillebitte Lilli”.  Forløbet er delt ind i tre faser. Fase 1 og 

3 foregår i børnehaven, mens Fase 2 foregår på Frederikshavn Bibliotek. I bestemmer selv, 

hvornår de tre faser skal ligge. Det anbefales dog, at der ikke går for lang tid mellem 

faserne, så det opleves som et samlet forløb indenfor 1-3 uger. I Fase 2 anbefales det at 

tage afsted med max. 10-12 børn.  

Oversigt: 

Fase 1: Bogen “Lillebitte Lilli” 

Fase 2: Lillebitte Lillis Skrumpivers 

Fase 3: Lav din egen bog 

Læringsmål: 

★ Børnene har kendskab til litteratur som en kulturel udtryksform 

★ Børnene kan bruge krop og sanser til at danne sig indtryk fra et litterært univers 

★ Børnene kan bruge litterære indtryk til selv at skabe et litterært udtryk 

Fase 1 - Bogen “Lillebitte Lilli” 

Forberedelse 

Inden forløbet lånes “Lillebitte Lilli-bogposen” på biblioteket. Posen indeholder billedbogen 

“Lillebitte Lilli”, dette læringsforløb samt en række andre bøger, der handler om at være lille 

eller stor. Puderummet kan også med fordel bookes nu til Fase 2 i forløbet. 



Aktiviteter 

I denne fase læses bogen højt og der snakkes om bogen. 

 

★ Se på forsiden. Hvad tror I, bogen handler om? 

★ Læs bogen højt, og vis billederne frem undervejs. 

★ Tal om bogen. I kan fx tale om: 

○ Hvordan er Lillis mor? Hvad laver hun? 

○ Hvorfor tror I, at Lilli begynder at skrumpe? 

○ Hvordan har moren det, da hun ikke kan finde Lilli? 

○ Hvad får Lilli til at vokse igen? 

○ Tror I moren vil opføre sig anderledes i fremtiden? 

★ Lad børnene lave en tegning med Lillebitte Lilli. 

  



Fase 2 - Lillebitte Lillis Skrumpivers 

 
I denne fase arrangeres en tur til Frederikshavn Bibliotek. Inden besøget skal læringskassen 

“Lillebitte Lilli” bookes ved at skrive til Kirsten Jensen på kjen@frederikshavn.dk eller ringe 

på 24604827. Der skal påregnes ca. 10 minutter til opstilling af elementerne fra kassen. 

Lillebitte Lillis Skrumpivers er et oplevelsesunivers, hvor børnene kan lege og forestille sig, 

at de selv er skrumpet, ligesom Lillebitte Lilli. Skrumpiverset opstilles i børnebibliotekets 

puderum og indeholder: 

★ Otte store papfigurer med aftagelige fødder 

★ To kæmpesokker  

★ Et gemmetæppe 

★ En magisk skrumpetunnel 

★ En cd-afspiller 

★ En cd  

Forberedelse: 

★ Sæt fødder på papfigurerne og placér dem rundt omkring i puderummet. 

★ Læg gemmetæppet og kæmpesokkerne frem på gulvet. 

★ Fold indgangstunellen ud og læg den i døråbningen 

★ Sæt cd-afspiller til strøm og sæt cd’en i. (Test at lydafspilningen er høj nok til at 

kunne høre lige uden for døren.) 

Aktiviteter 

★ Stil børnene op udenfor puderummet og afspil første nummer på cd’en. Nummeret 

giver en fortællende intro til Skrumpiverset, og har til hensigt at få børnene til at 

kravle gennem den magiske skrumpetunnel. 

★ Efter 2.23 min. skifter cd’en til nr. 2, som er baggrundslyd for Skrumpiverset. Her kan 

man med fordel trykke en gang på “Repeat”-knappen på cd-afspilleren. Så fortsætter 

nummeret som baggrundslyd, indtil I er færdige.) Sang nr. 2 varer ca. 23 min. 

mailto:kjen@frederikshavn.dk


★ Børnene kan nu frit gå på opdagelse i Skrumpiverset. Skurmpiverset lægger op til 

gemmeleg, og kan med fordel arrangeres af en voksen, hvis ikke børnene selv går i 

gang. Lad et barn være Lillis Mor, der skal finde de andre. Børnene kan gemme sig 

bag papfigurerne og kigge ud gennem kiggehullerne, eller gemme sig i en af Lillis 

kæmpesokker eller under det store gemmetæppe.  

Afslutning 

★ I afgør selv, hvor længe I ønsker at være i Skrumpiverset. Når I er færdige, skal 

Skrumpiverset pakkes pænt sammen og sættes tilbage i depotet.. 

 

 

  



Fase 3 - Lav din egen bog 

Den sidste fase foregår i børnehaven. Børnene skal nu selv forsøge at tegne en billedbog. 

Enten en bog der udelukkende består af billeder, eller en voksen kan hjælpe med at skrive 

teksten. Inden start afgøres det, om børnene skal tegne en bog efter fri fantasi, eller om det 

skal være en mere bundet opgave, hvor børnene tegner en ny historie om Lillebitte Lilli. 

Forberedelse: 

★ Find blyanter, farveblyanter (farveblyanter er bedre end tuscher, når der skal males 

på begge sider, da tuschfarven ofte kan ses på den anden side) samt en 

hæftemaskine, der er stor nok til at kunne hæfte bøgerne midt inde på et A4-ark.  

★ Kopiér  for- og bagsideskabelonen til børnene - gerne på karton, så bogen bliver 

mere robust. (Skabelonen downloades på 

http://www.christinelundjakobsen.dk/undervisningsmaterialer - skabelonen ligger 

nederst på siden, så husk at scrolle ned)  

 
★ Fold sider til hvert barn. Siderne inde i bogen laves af blanke A4-ark, som bøjes på 

midten. Derved bliver der fire sider ud af et stykke papir.Bøgerne kommer på den 

måde til at indeholde 4 sider eller 8 sider eller 12 osv. Start fx med at bøje to A4-ark 

og klipse dem sammen.  

★ OBS: Det kan være en god idé at lade børnene starte med at lave selve historien og 

slutte med for- og bagsiden. 

Aktiviteter:  

★ Inden aktiviteten tales der kort om billedbøger. Tal fx. om at alle bøger har en 

begyndelse, en midte og en slutning. Der er tit noget, der går galt/et problem der skal 

løses, og så ender det godt til sidst. Læs evt. Lillebitte Lilli igen.  

★ Tal også om, hvad deres historie kan handle om. Nogle børn vil umiddelbart have en 

idé, mens andre måske skal inspireres til at gå i gang.  

★ Lad herefter børnene tegne deres historie på siderne i bogen. En voksen kan evt. 

hjælpe med at skrive ord til billederne. Ellers kan bogen også bestå af tegninger.  

★ På forsiden skrives barnets navn og bogens titel. Derudover tegnes noget fra bogen. 

Bagsiden kan bruges til at skrive en sætning om, hvad bogen handler om.  

★ I den efterfølgende periode kan der fortsat arbejdes med bøger, der omhandler 

temaet “At være stor/lille ved at læse og tale om bøgerne fra bogposen. 

http://www.christinelundjakobsen.dk/undervisningsmaterialer


Om forløbet 

Dette læringsforløb er skabt af forfatter Christine Lund Jakobsen i samarbejde med 

Børnehaven Pilekvisten og Frederikshavn Bibliotek. De to lydspor er skabt af Christine Lund 

Jakobsen, og er baseret på baggrundsmusikken “Enigmatic”, som er royaltyfri musik skabt af 

BenSound. Forløbet er et af fire forløb, som er udviklet til projektet “Børnehaven på 

Biblioteket”, som er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.  


