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- vi øver os i at svare på spørgsmål

1. Hvad laver en bedemand?
2. Hvilke farver har Hr. Jørgensens kitler?
3. Hvad har børnene på, når de bliver begravet?
4. Hvad sker der med Hr. Jørgensen, da han møder Frk.
Ene?
5. Hvad laver de i Bedemændenes Barbershopkvartet?
6. Hvorfor synger Hr. Jørgensen for de døde børn?
7. Hvad hedder hunden?
8. Hvad laver de tre børn under broen?
9. Hvem er den forældreløse ”dreng”?

Titel: Børnenes bedemand
Forfatter: Oscar K.
Illustrator: Dorte Karrebæk

Gode ord og vendinger:
Begynd altid med at spørge børnene om nogen af dem kender
ordet og kan fortælle, hvad det betyder.

Kitler – arbejdstøj. Kender du andre der bruger en
kittel?

Spørgsmål til bogsamtale
Adam Chambers 4 grundspørgsmål (Aidan Chambers: Tell me, 1993)

1.
2.
3.
4.

Dvæler – kan du forklare, hvad man gør?
Harmonierne – toner, der hører sammen. Harmoni =
fred og ro
Ambassadør – hvad laver han?
Savsmuld og høvlspåner – hvad mon det er lavet af?

var der noget du godt kunne lide i bogen?
var der noget du ikke kunne lide i bogen?
var der noget der undrede dig?
var der mønstre, du lagde mærke til? Var der noget,
du kom til at tænke på som minder om andre bøger
og film?

Samtale om illustrationer:



Se på Hr. Jørgensens ansigtsudtryk? Hvornår er han
glad, ked af det, forbavset, forelsket?
Kig på billederne bagerst i bogen. Kan du fortælle,
hvad der sker?

Kapellet – et kirkerum, hvor kisterne står
Fælde en tåre – kender du andre vendinger med tårer?
Tårer i øjnene, have let til tårer.

Kreativ aktivitet:

Stepper – vis hvordan man stepper

Syng en sang, der handler om solen.
F.eks: Godmorgen sol; Solen er så rød mor; I østen
stiger solen op.
Hør historien og sangene på nettet: http://www.oscark.dk/listen.php

Der går en engel gennem salen – hvad mon det
betyder?

Sætninger til eftersigen:

Skiftevis – skiftes til at gøre noget?

Sort ibenholt – en træsort. Hvad bruges det til?
(smykker og klaverer)
Skytsengle – en engel der beskytter og hjælper en

”Børnenes Bedemand hedder Jørgensen”
”Han behøver kun at se Frk. Enes smil for sig, så er det,
som solen skinner”
”Så opdager han, at han slet ikke har sunget for hende”
”Bliver vi alle sammen til engle, når vi dør?”

