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1. Hvem skulle skamme sig? Hvem er det?
2. Hvorfor drikker nisserne sig fulde?
3. Hvor fandt nissen et legeskur?
4. Hvorfor er julen allerede slut juleaften?
5. Synes du, at klovnerne er sjove?
6. Hvad hedder supermarkedet, hvor Nissen fik arbejde?
7. Hvem så næsten ud som om han skammede sig?
8. Gregers er meget glemsom, hvorfor er det godt?

Titel: En julehistorie… og så alligevel ikke
Forfatter: Kim Fupz Aakeson
Illustrator: Rasmus Bregnhøi

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

Samtale om illustrationer:
Se opslag nr. 4. Hvor mange nisser er der?

Godt muggen – bliver man så grøn, eller hvad betyder
det?

Se opslaget med Vesterbros Torv. Kan du finde en person
fra et eventyr?

Forkomne – Hvordan har man det, når man er
forkommen? Er der så noget man trænger til?

Se nummerpladen på den grønne bil. Er der andre sjove
eller mærkelige ting på billedet?

Skulede – Hvordan ser man ud når man skuler?

Se opslaget, hvor Nissen møder Gregers første gang. Hvor
kører bussen hen?

Havenisser – Hvad bruger man havenisser til? Kender
du nogen der har havenisser?
Forefaldende arbejde – hvad kan det f.eks. være?
Slangemennesker – ligner de slanger eller?

Se stuen hvor Gregers bor. Hans møbler er designet af
arkitekten Finn Juhl. Finn Juhl gav møblerne omkring
sofabordet navnene: Pelikanen, Poeten og Høvdingestolen.
Kan du regne ud, hvilket møbel, der har hvilket navn?
(Svar: den brune stol er Høvdingestolen, sofaen hedder
Poeten og den hvide lænestol hedder Pelikanen)

Sølvkostume – Hvornår har man brug for et kostume?
Mørbanket – betyder det, at der er nogen, der har slået
en?

Kreativ aktivitet:
Tegn et kort over Nissens rute (Gå på jagt efter stednavne i
teksten) Hvor slutter den?

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

1.
2.
3.
4.

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?

Sætninger til eftersigen:
”Slut med det nissehalløj”
”Det er goodbye nisser”
”Sådan er nissers liv, når julen er slut, nogen skulle
skamme sig”
”Jeg vil have grød, jeg vil have julesange, jeg vil have
flettehjerter”
”Så er det måske allerede jul igen?

