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HVEM VIL LEGE MED GUSTAV? 
- ET DANSK-FORLØB MED FRI FOR MOBBERI

Integrér arbejdet med Fri for Mobberi og din danskundervisning 
– med Fri for Mobberis forløb Hvem vil lege med Gustav?

Med dette forløb kan du undervise i dansk og arbejde med Fri for Mobberi samtidigt. På den måde 
kombinerer du arbejdet med dansk og trivselsfremme. Brug bogen Hvem vil lege med Gustav? til at 
arbejde med både dansk og Fri for Mobberis fi re værdier: Tolerance, respekt, omsorg og mod. 

Forløbet kort fortalt
Forløbet tager udgangspunkt i bogen Hvem vil lege med Gustav? I aktiviteterne er der et danskfagligt 
fokus på at udvikle børnenes sproglige opmærksomhed. 

Forløbet kan bruges over seks lektioner á 45 minutter, men du kan både forkorte og forlænge det alt 
efter, hvad der passer i dine planer. Hvem vil lege med Gustav? ligger på Fri for Mobberi Universet.

Opgaverne varierer mellem samtaler, visuelle skabeloner og bevægelse. Det sociale aspekt af undervis-
ningen varierer på samme måde: Noget laves i fællesskab, andet alene og andet igen i par eller grupper. 

Børnene kan udføre alle opgaver individuelt, men det er en fordel vælge, at børnene får en makker, som 
de kan tale med og få hjælp hos undervejs. Fri for Mobberis fi re værdier – tolerance, respekt, omsorg og 
mod – danner grundlag for, hvordan børnene arbejder sammen om opgaverne. 

De seks lektioner er:
1. Oplæsning og forståelse

2. Personkarakteristik 

3. Tekstforståelse og kronologi 

4. Huskeløb

5. Genfortælling

6. Min legeplads
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Det skal I bruge:
•  Lektion 1: Hvem vil lege med Gustav? – på Fri for Mobberi Universet

• Lektion 2: Gustav-skabelon + Bamseven-skabelon 

• Lektion 3: Handlingsbro

• Lektion 4: Puslesætninger og billeder til huskeløb

•  Lektion 5: Tegne- og skriveskabelon + Puslesætninger og
 billeder til løb

• Lektion 6: Legeplads-skabelon

Sådan gør I:
•  Find Hvem vil lege med Gustav? på Fri for Mobberi Universet (kræver login). 

• Følg lektionerne – de er beskrevet herunder. 

•  Hvis I arbejder med makkere, og børnene skal samarbejde om opgaver, så tal på forhånd med 
dem om, hvordan de viser tolerance, respekt, omsorg og mod over for hinanden. På den måde 
hjælper du børnene til at øve sig i, hvordan værdierne kan udmønte sig i handlinger.  Find inspiration 
til dette på friformobberi.dk.

•  Saml op efter hver opgave, og bed børnene om eksempler på, hvordan de selv og andre viste 
tolerance, respekt, omsorg og mod i opgaveløsningen. På den måde kobler du værdierne til 
konkrete handlinger. Det hjælper udviklingen af børnenes sociale kompetencer og bidrager 
samtidig til et trygt læringsrum, hvor alle ved, hvad der forventes af dem. 

Tip:
Opgaverne i forløbet er målrettet alle klassetrin i indskolingen. 
Du kan tilpasse sværhedsgraden til netop din børnegruppe.

Fri for Mobberi Universet

•  Lektion 5: Tegne- og skriveskabelon + Puslesætninger og
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LEKTION 1: OPLÆSNING & FORSTÅELSE

Skab en forståelsesramme om historien, før du læser historien for børnene. Målet er at aktivere børne-
nes forforståelse og forventninger til historien gennem en samtale om titlen og forsiden til historien. 

Under oplæsningen har du særligt fokus på tekstforståelse gennem en dialogisk oplæsning, hvor du 
stiller spørgsmål undervejs, som sikrer børnenes forståelse af teksten. 

Sådan gør du:
1.  Tal med børnene om titlen på historien og forsidebilledet, før du læser højt. Spørg fx, hvad børnene 

tror, historien handler om? 

2. Læs historien højt. 

3.  Både du og børnene kan stille spørgsmål undervejs. Inden du går i gang, kan det være en god idé at 
minde børnene om de fire værdier – tolerance, respekt, omsorg og mod – fx ved kort at gennemgå 
dem. Tænk også værdierne ind, når du responderer på børnenes svar. 

Tolerance:
Vi er forskellige, og det er godt, for så  
kan alle være lige præcis den, de er.

Omsorg: 
Vi hjælper og trøster hinanden  
– og henter en voksen, når der er  
brug for det.

Respekt:
 Vi behandler hinanden venligt. Taler pænt 
til og om hinanden og tager hensyn.

Mod:
 Vi siger fra, når nogen behandler os  
eller andre uretfærdigt, og vi inviterer  
nye børn ind i legen. 
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Ideer til spørgsmål til bogen: 
• Hvad sker der mellem Gustav, Oscar og Frej?

• Hvordan tror I, Gustav har det?

• Hvordan har Oscar og Frej det i begyndelsen af bogen?

• Hvorfor tror I, at Oscar og Frej leger, at de ikke kan se Gustav?

• Hvordan tror I, Ida har det?

• Hvorfor tror I, at Gustav siger, at han synes, at Ida er ulækker?

• Hvordan tror I, at Ida har det?

• Hvordan bliver Ida og Gustav gode venner igen?

• Hvorfor bliver Gustav sur på sine forældre?

• Har I prøvet at blive uvenner med nogen af jeres klassekammerater?

• Har I gode råd til, hvordan man bliver gode venner igen, hvis man er blevet uvenner?

• Prøv at give et godt råd til de voksne, så de kan hjælpe Gustav.

• Hvem i historien er modig og omsorgsfuld ved at hjælpe andre?

• Hvordan tror I, det er at være den, der hjælper andre?

• Hvordan tror I, det føles at få hjælp af andre, når noget er svært?

Det skal du bruge: 
Hvem vil lege med Gustav?-bogen

Tip:
Differentiér aktiviteterne, så de passer til din børnegruppe. Fx kan børnene 
 arbejde alene med aktiviteten, i par eller i en gruppe. Derudover kan du variere  
alt efter, om børnene skal skrive eller tegne til aktiviteterne. 

Hvis børnene tegner til aktiviteterne, kan I hænge dem op i klassen. Børnene kan  
evt. fortælle om, hvad de har lavet, før I hænger skabelonerne op. 
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LEKTION 2: PERSONKARAKTERISTIK 

I arbejder med indre og ydre personkarakteristik med Gustav-skabelon og med karakteristik af ”en god 
ven” med Bamseven-skabelonen.

Sådan gør du: Gustav-karakteristik
Udfyld skabelonen med drengen med en personkarakteristik af Gustav. Det kan enten være i 
makkerpar eller hver for sig. I skal både udfylde en indre og ydre personkarakteristik. 

De ord, der beskriver Gustavs personlighed, væremåde og handlinger, skriver børnene inde i 
Gustav og de ord, der beskriver Gustavs udseende, skriver børnene omkring tegningen. For at 
støtte børnene kan I tale om det sammen først eller lave visuel støtte på tavlen i form af stikord 
eller små tegninger.

Sådan gør du: En god ven-karakteristik 
Udfyld skabelonen af Bamseven, så børnene har nogle eksempler på, hvor Gustav er en god ven, 
og hvor skal han øve sig. Det er en fordel at gøre det, inden børnene laver deres egen skabelon, 
så børnene ved, hvad opgaven går ud på. Skriv evt. stikord, eller del små billeder på tavlen til visuel 
støtte. 

Det er vigtigt, at det kun handler om Gustav, og at I ikke kommer til at tale om, hvad klasse-
kammeraterne skal øve sig i. Det er ikke rart at blive vurderet. 

Det skal du bruge:
Gustav-skabelon (print i A4)

Bamseven-skabelon (print i A4)

Navn:

Klasse:

Personkarakteristik: En god ven

Skriv/tegn i Bamsevens mave, hvornår Gustav er en 

god ven, og hvornår han skal øve sig.

©
 Fri for M

obberi

FORLØB: Hvem vil lege med Gustav?

Navn:
Klasse:

Personkarakteristik: GustavSkriv/tegn i eller omkring drengen.

©
 Fri for M

obberi

FORLØB: Hvem vil lege med Gustav?

Skriv/tegn i eller omkring drengen.



FRI FOR MOBBERI / HVEM VIL LEGE MED GUSTAV?  – ET FORLØB / SIDE  6

LEKTION 3: TEKSTFORSTÅELSE OG KRONOLOGI

I arbejder med forståelse af teksten og dens kronologi ved hjælp af handlingsbro. 

Sådan gør du: Handlingsbro
Lad børnene skrive eller tegne historien ind i en handlingsbro alt efter deres faglige niveau. 

Fx kan I lave en brainstorm på tavlen over, hvad der foregår i indledningen, handlingen og afslutningen af 
historien. I 0. klasse kan udvalgte ord vises som små tegninger, der kan inspirere børnene til at lave deres 
egen handlingsbro.

Det skal du bruge:
Handlingsbro (print i A3)

FORLØB: Hvem vil lege med Gustav?

Handlingsbro

Indledning

Handling

Afslutning

© Fri for Mobberi

Navn:

Klasse:
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LEKTION 4: HUSKELØB 

I øver jer i at huske, hvad historien handler om, og i hvilken rækkefølge tingene sker 
– med puslesætninger og billeder.  

Aktiviteten tilbyder både tekst og billeder, hvilket giver mulighed for, at nogle børn kan 
træne deres læsning, hvor andre vil løse opgaven ud fra den visuelle støtte på billederne.

Sådan gør du:
• Print puslesætninger og billeder

•  Planlæg et stjerneløb eller en stafet, hvor børnene skal hente puslesætninger og billeder 
fra historien. Løbet kan både laves ude og inde. Det kræver ikke særlig meget plads.

•  Du kan gøre det sværere fx ved at lave en regel om, at børnene skal hente billeder og tekst 
i den rigtige rækkefølge. Du kan også variere sværhedsgraden ved kun at bruge teksterne, 
eller ved at kombinere billeder og tekst eller billeder og støtteord. 

•  Hvis du vil gøre det lettere, kan du fx vælge nogle af billederne fra, så mængden bliver lettere at 
overskue. 

Det skal du bruge:
Puslesætninger og billeder til løb (print i A4 og evt. lamineres) 

©
 Fri for M

obberi

Puslesætninger til huskeløb

Gustav cykler i skole

Gustav føler sig udenfor

Oscar og Frej løber væk

Gustav er usynlig

Gustav er uvenner med Ida

Gustav er ked af det

Gustav kan ikke sove

Gustav hjælper en dreng

FORLØB: Hvem vil lege med Gustav?

©
 Fri for M
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Gustav cykler i skole

Gustav føler sig udenfor

Oscar og Frej løber væk

Gustav er usynlig

Gustav er uvenner med Ida

Gustav er ked af det

Gustav kan ikke sove

Gustav hjælper en dreng

©
 Fri for M
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Billeder til huskeløb

FORLØB: Hvem vil lege med Gustav?
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LEKTION 5: GENFORTÆLLING

Der er fl ere muligheder for at arbejde med genfortælling af historien alt afhængigt af den 
børnegruppe, du har. 

Sådan gør du:
•  Læg billederne i rækkefølge på gulvet, og lad børnene børnestave eller tegne historien i 

tegne- og skriveskabelonen. 

•  Hvis opgaven skal være sværere, kan du lade børnene selv lægge billederne eller teksten i 
den rigtige rækkefølge. 

•  Hvis I arbejder med billederne, anbefaler vi, at børnene børnestaver til billederne, så de 
skriver deres udgave af historien. Arbejder I med sætningerne, anbefaler vi, at børnene 
tegner til historien, så de får bearbejdet historien visuelt. 

Det skal du bruge:
Tegne- og skriveskabelon (print i A4 eller A3) og sætninger og billeder fra aktiviteten Huskeløb.
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LEKTION 6: MIN DRØMMELEGEPLADS 

Legeplads-skabelonen giver mulighed for at arbejde med navneord, men samtidig også med at digte 
ud fra historien og forestille sig forskellige scenarier, der kan udspille sig på en legeplads. 

På denne måde kan børnene komme med eksempler på situationer, hvor de eller andre har været 
en god ven og situationer, hvor de selv skal øve sig i at være en god ven. 

Sådan gør du:
•  Lad børnene tegne videre på legepladsskabelonen, fx kan de forestille sig, hvordan en drømme-

legeplads kunne se ud. 

•  Når børnene har tegnet deres legeplads, kan I tale om hvilke navneord, de kan fi nde på de 
forskellige legepladser. Denne snak er særlig vigtig at tilpasse børnenes danskfaglige niveau. I kan 
fx sortere navneordene på tavlen efter n-ord og t-ord eller hænge dem op i klassen på ordkort.

•  Derefter kan børnene – med udgangspunkt i legeplads-skabelonen – digte historier, hvor de 
kommer med eksempler på situationer, hvor de eller andre har været en god ven, eller hvor de 
selv kan øve sig i at være en god ven. På denne måde relateres historien til børnenes erfaringer. 
Det er vigtigt, at børnene ikke taler om, hvad deres klassekammerater skal øve sig på, da det let 
bliver til en ubehagelig vurdering af hinanden. 

Det skal du bruge:
Legeplads-skabelon (print i A3)

Min drømmelegeplads
Tegn det du gerne vil have på din drømmelegeplads.

FORLØB: Hvem vil lege med Gustav?

© Fri for Mobberi



Navn: Klasse:

En god ven
Skriv/tegn i eller omkring drengen.

©
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FORLØB: Hvem vil lege med Gustav?

Skriv/tegn i eller omkring drengen.



Navn: Klasse:

En god ven
Skriv/tegn i Bamsevens mave, hvornår Gustav er en 
god ven, og hvornår han skal øve sig.

©
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FORLØB: Hvem vil lege med Gustav?
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Puslesætninger til løb

Gustav cykler i skole

Gustav føler sig udenfor

Oscar og Frej løber væk

Gustav er usynlig

Gustav er uvenner med Ida

Gustav er ked af det

Gustav kan ikke sove

Gustav hjælper en dreng

FORLØB: Hvem vil lege med Gustav?
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Frej har våde bukser

Gustav hjælper Frej

Gustav siger undskyld til Ida

Ida bliver glad igen

Gustav bliver glad igen

Alle leger sammen

De maler hinanden

Alle er vigtige

Puslesætninger til løb

FORLØB: Hvem vil lege med Gustav?
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Ord der kan blandes sammen med billederne i løbet:

Gustav Legeplads

Ven Klasse

Uvenner Lærer

Hjælp Sammen

Usynlig

FORLØB: Hvem vil lege med Gustav?
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START

SLUT

FORLØB: Hvem vil lege med Gustav?
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Billeder til løb

FORLØB: Hvem vil lege med Gustav?
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Billeder til løb
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Tegn og skriv

FORLØB: Hvem vil lege med Gustav?
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