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Handling:  Fortællingen omhandler et venskab 
mellem en dreng og hans bedstefar. Sammen 
laver de ordspil, fodrer ænder og har det sjovt, 
men pludselig ændrer bedstefar sig og holder 
op med at grine. 

Tema: Familierelationer, venskab, samhørighed,  
humor, følelser, sygdom.

Samtale og aktiviteter:
KIGGELÆSE med de allermindste 

Kig på bogens forside og bagside. Hvad kan I se? 
Hvad tror I, at det sorte på bagsiden forestiller?  Kig 
på opslaget med køleskabet. Hvad kan I se i køleska-
bet?

LILLE

1. Kig på bogens forside og bagside. Hvad tror I, at 
bogen handler om?

2. Kig på opslaget med køleskabet. Kan I finde noget, 
der ikke plejer at være i et køleskab? Hvorfor tror I, 
det ligger der? 

3. Kig på billederne i bogen. Hvad kan bedstefaren og 
drengen lide at lave sammen? 

4. Hvad kan du lide at lave med dine bedsteforældre 
eller andre ældre i din familie? Tegn og fortæl! 

5. Der er mange æbler i bogen. Kender I andre histori-
er eller eventyr med æbler?

MELLEM

1. Kig på bogens forside og bagside. Hvad kan I se på 
forsiden? Hvad kan I se på bagsiden? Forsiden er i 
lyse farver og bagsiden i mørke. Hvorfor tror I, der er 
forskel? 

2. Kig på opslaget med køleskabet. Skriv eller tegn 
tre lister: 

a. Hvad kan du se i køleskabet? 
b. Hvad er der normalt ikke i et køleskab? 
c. Hvad er der hjemme i dit køleskab? 

3. Kig på opslaget, hvor drengen holder et løg. Hvad 
tror I, der er sket? Er der andet på billedet, der er 
anderledes? Hvorfor tror du, at de begge to ser kede 
ud af det? 

4. Bedstefaren er begyndt at glemme ting og lægge 
ting forkert. Hvad betyder det at være glemsom, og 
kender du nogen, der er glemsom?

STOR 

1. Hvad syntes du om i bogen? Hvad brød du dig ikke 
om? Var der noget, der var svært at forstå? Kan du se 
mønstre og ligheder med andre historier? 

2. Kig på bogens forside og bagside. Kig bogen 
igennem. Både på for- og bagside og bogen igennem 
er illustrationerne lyse og mørke. Hvorfor tror I, at 
illustratoren har brugt begge dele? Hvilken stemning 
tror I, at illustratoren gerne vil have frem? 

2. Hvad synes I om bogen? Hvilket sted i bogen kan I 
bedst lide? 

3. Læs bogens titel. Hvorfor tror I, der er en gentagel-
se i titlen? 



S P R O G D E L E N 

”Glömska”

Glömska Gleymska Unohdus

Glemsel Gloymska Muittoheapmi

Glemsel Puigugaq

svensk dansk norsk islandsk færøsk grønlandsk finsk nordsamisk

4. Bedstefaren laver ordspil og spørger, om drengen 
vil have “heks ved lugt” i stedet for “kiks ved frugt”. 
Kender du nogen, der er god til at lege med ord? Lav 
jeres egne ordspil! 

5. Drengen er urolig for sin bedstefar og taler med 
sin mor om det. Hvad er morens budskab, og hvorfor 
siger hun, som hun gør? 

6. Hvordan tror I, at illustrationerne er lavet? 

7. Lav jeres eget ansigt på samme måde som illustra-
toren har lavet illustrationerne. I skal forsøge at gøre 
jeres egne karakteristika meget tydelige.

LÆS OGSÅ: 

Georg er borte af Ragnar Aalbu

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


