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Papa Moll og hans familie oplever igen og igen de morsomste historier. Den fine humor der 
kendetegner de kulørte billedhistorier morer børn i alle aldre. Gang på gang bliver Papa Molls 
velmente forsøg på opdragelse forstyrret af uforudsete hændelser. 
 
Uddannelsesformål: 
1. Præcise observationer 
2. Genkendelse og rekonstruktion 
3. Logisk tænkning 
4. Udvidelse af ordforråd 
5. Træning og forbedring af mundtlige og skriftlige færdigheder 
6. Forvandling af billedhistorier til ord- og rollespil 
 
Indholdsfortegnelse: 
22 farvelagte historier bestående af 5 – 9 kort, i alt 150 billedkort 
Kortene til samme historie er mærket med samme nummer på bagsiden. 
Nogle historier er sværere end andre, men alle er klart struktureret. 
 
Brug af historierne: 
Billedhistorierne er egnet for børn i alderen fra 6 – 13 år 
De er meget velegnede som hjælpemidler i specialundervisning og til to-sprogs undervisning 
Der kan arbejdes individuelt, parvis eller i grupper. 
Historierne udløser en spontan reaktion, hvilket betyder, at sprogindlæring ved brug af PAPA 
MOLL er såvel elev- som lærervenlig. 
 
Forslag: 
Før man går i gang med de enkelte historier, præsenteres Moll-familien med PAPA MOLL,  
MAMA MOLL, børnene BILLY, FREDDY, EVA og gravhunden CHIPS. 
Børnene fortæller historien kort for kort – et barn fortæller om en episode til resten af klassen, 
så de andre børn forstår episoden uden at se billedet – børnene skal søge en passende titel til 
historien – børnene beskriver deres egne erfaringer med lignende situationer – børnene 
modtager de kort der viser begyndelsen og fortæller hvordan historien kunne ende – alle 
kortene i en historie præsenteres, men med et eller flere kort med bagsiden opad; hvad kunne 
der ske på det eller de billeder – hvordan kunne historien fortsætte efter det sidste kort – 
børnene blander to historier sammen og forsøger at finde den korrekte orden igen – læreren 
beder klassen om at opføre historierne som teaterstykke. 
Historierne: 
 
1. Papa Molls opfindelse, 2. Papa Moll og gummibjørnene, 3. Papa Moll og sommerfuglene, 4. 
Papa Molls slankekur, 5. Papa Moll laver gymnastik, 6. Papa Moll opdrager hunden, 7. Papa 
Moll som frømand, 8. Papa Moll flyver faldskærm, 9. Papa Moll kører cykelløb, 10. Papa Moll og 
sæbekassebilen, 11. Papa Moll løber om kap, 12. Papa Moll spiller fodbold, 13. Papa Moll i 
svømmehallen, 14. Papa Moll løber på rulleskøjter, 15. Papa Moll til fodboldkamp, 16. Papa 
Moll og den selvlysende maling, 17. Papa Moll og sækkevæddeløbet, 18. Papa Moll vander 
blomster, 19. Papa Molls uhyggelige drøm, 20. Papa Moll redder en ko, 21. Papa Moll bygger 
en slæde med motor, 22. Papa Moll som redningsmand. 

 
God fornøjelse 
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