
Bogquiz 
 

Hvorfor skriver forfatteren, at Elg ikke er spor vild? 
 

Hvad gør Elg for at finde ud af, hvad han føler han 
går glip af? 

 
Hvad beslutter Elg sig for? 

 
Hvad sker der med Elg undervejs på sejlturen? 

 
Hvordan reagerer Elg, da han vågner op på en øde 

ø? – hvordan ville han have reageret før i tiden? 

 
Fortæl hvordan Elg klarer sig på øen? 

 
Hvem er Tirsdag? 

 
Hvordan har Elg det på øen? 

 
Hvad gør Elg og Tirsdag, da de får øje på et skib i 

horisonten? 
 

Hvad er det for et slags skib? 
 

Hvem giver Elg et velkomstkram, da han kommer 
hjem? 

 

Hvordan opdager Bæver og Bjørn, at Elg har 
forandret sig? 

 
Tror I, Elg har fundet lykken? 

 
Snak om at være modig og udfordre sig selv. 
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Gode ord og vendinger 
Begynd altid med at spørge børnene om nogen af dem kender ordet og 
kan fortælle, hvad det betyder 
 

Elg – snak om hvor Elge lever 
 
At søge lykken – finde ud af, hvad der gør en glad og 

tilfreds 
 

Vildmarken – et område med vild natur 
 
Gå glip af noget – misse, komme for sent til… 

 
Meditere – sidde stille og finde ro indeni 

 
Krystalkugle - kugle af glas som nogle mener at kunne 
se fremtiden i 

 
En kilde med ferskvand - vand fra jordbunden der 

strømmer eller springer ud på overfladen 
 
Udfordringer – opgaver, der stiller krav til en 

 
Kokosnød - konkretiser 

 
Få det bedste ud af livet – gøre ting, der gør dig glad 
 

Smoothie – fx frugt, i det her tilfælde kokos og 
kokosmælk, der er blendet, så man kan drikke det 

 
Krydstogt/-skib - ferierejse som foregår til søs på et større 

skib, med en fast rejseplan/rute med stop i flere havne 
 
Det Caribiske Hav – find det på et kort 

 
Kahyt – soverum på et skib 
 

Soldækket – det øverste dæk på skibet 

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

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 noget, du kom til at tænke på som minder 
om andre bøger og film? 
 
Samtale om illustrationerne 

 
Prøv at genfortælle historien blot ved at kigge på 

billederne 
 
Kig på siden, hvor Elg og Tirsdag spiller beachvolley – 

hvad bruger de som bold? 
 

Kig på billedet over Krydstogtskibets sejlrute –snak om 
hvad krydserne, de stiplede streger og popupbilledet af 
Elg betyder 

 
Kreativ aktivitet 

 
Fold både i avispapir 

Flæk en kokosnød 
Find på udfordringer 
 

Sætninger til eftersigen 
 

”Vandet var for vådt” 
”Vinden var for hård” 
”Sneen var for kold” 

”Livet var faktisk ret skønt” 
”Lad os hoppe ud fra klippen!” 

”Har du nogensinde været i Afrika?” 


