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1. Foregår historien i byen eller på landet?
2. Hvorfor spiser moren så meget mad hele tiden?
3. Hvordan har Elias det med de andre drenge nede i
gården?
4. Hvad laver drengene nede i gården?
5. Hvorfor glæder Elias sig til at få en
lillebror/lillesøster?
6. Hvorfor gemmer Elias sig tit, når han er nede i
gården for at lege?
7. Hvad er det første, storesøsteren siger til Elias?
(hvorfor er han så grim?)
8. Hvornår bliver Elias alligevel glad for sin storesøster?
9. Kan det egentlig lade sig gøre at få en storebror eller
storesøster?
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Gode ord & vendinger
Begynd altid med at spørge børnene om nogen af dem kender
ordet og kan fortælle, hvad det betyder.

Hæs (hæse stemmer) hvad betyder det? Hvordan
lyder det?
Snotunge – kender du andre ord man kunne sige?

Spørgsmål til bogsamtale
Adam Chambers 4 grundspørgsmål (Aidan Chambers:
Tell me, 1993)
1.
2.
3.
4.

Vappe ham én over nakken – hvad kunne man sige i
stedet for?
Cowboyder og Indianer – kender du den leg? –
hvordan leger man den?
Enorm – koloenorm – (kolossal+enorm) – hvad er
størst?
Rottehaler – frisure. Kender du andre sjove navne på
frisurer? (hestehale, anderumpe, hentehår…)
Opstoppertud – snak om hvor forskellige næser kan se
ud.
Durk – direkte (kommer af tysk durch (igennem))
Tjept – hvad betyder det, når noget går tjept? ”lad det
gå lidt tjept”
Smasken (bolden ramte Elias lige i smasken) – /at
smaske – Bærret (en på bærret) – er der andre sjove
udtryk? (hånd: klør 5/ mave-vom/ bryster-patter..)
Gården – Forklar hvorfor det kaldes ”gården” – hvad
forstår vi normalt ved ”gården”? – skolegården..

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

Samtale om illustrationer
1. Sker der ting i tegningerne, som ikke findes i
virkeligheden? (kat med briller, måge med pibe,
hat og tatovering, en and med tøj på hospitalet, en
nisse kigger ud bag container)
2. Hvordan kan man se, at Elias er bange for de store
drenge?
3. Hvilke dyr er der på billedet på gangen på
hospitalet, hvor Elias sidder og venter?
4. Har Elias legoklodser på sit værelse?
Sætninger til eftersigen:
1.
2.
3.
4.

”Ah, sandkage med røget sild, det er sager”
”hent lige bolden, snotunge”
”Men det blev altså en storesøster”, sagde far så.
”Nu spiller vi fodbold, og min lillebror er også
med”

