
Bogquiz 
-vi øver os i at svare på spørgsmål 

 
Hvorfor er Otto verdens klogeste hamster? 

 
Hvorfor har Elliot skrevet en huskeliste til sin mor? 

 
Hvad står der på huskelisten? 

 
Hvorfor kan mor pludselig ikke finde Otto? 

 
Hvad svarer mor, da Elliot spørger, om hun har 

fulgt huskelisten?  

 
Hvad er mor især bange for? 

 
Hvad er det for en idé mor får? 

 
Hvad undrer Elliot sig over? – hvad svarer mor? 

 
Hvorfor bliver Elliot sur? 

 
Hvorfor vågner Elliot midt om natten? 

 
Hvor gemmer Otto sig? 

 
Kan I forstå, at Elliot bliver sur på sin mor? 

 

Hvad synes I, at Elliots mor skulle have gjort? 
 

Bliver Elliot glad igen? 
 

Har nogle af jer et kæledyr? 
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Gode ord & vendinger 
 
Huskeseddel – snak om, hvornår det er praktisk at skrive 

huskesedler 

 

”Den skal følges til punkt og prikke” – snak om, hvad der 

menes med det udtryk 

 

Vitamin – snak om, hvad vitaminer er godt for. 

 

Haspen - konkretisér 

 

Fjerneste – allerlængst inde 

 

Trippende – vis hvordan man ”tripper” 

 

Afbryder – i den her forbindelse: slukker for mobilen. Snak 

om hvordan ordet også kan bruges. 

 

”Nu er gode råd dyre” – snak om, hvad der menes med det 

udtryk  

 

Flår – i stedet for at tage tøjet ud af skabet, flår mor tøjet ud 

– hvad vil forfatteren understrege ved at bruge ordet? 

 

Tilgiver – bliver gode venner igen 

 

Magen til – en der ligner 

 

”Det lille hjerte dunker mod fingrene” – Kan I mærke 

jeres eget hjerte banke? 

 

”Tankerne kværner rundt..” – Elliot ved, at noget er 

forkert, men kan ikke helt regne ud, hvad det er. 

 

”Hun har højt og helligt lovet” – kender I andre udtryk? 

(amagerhalshug..) 

 

”Dårligt kende forskel på..” – han kan næsten ikke se, 

hvem der er hvem 

Spørgsmål til bogsamtale 
 

 Var der noget, I godt kunne lide i bogen? 

 Var der noget, I ikke kunne lide ved bogen? 

 Var der noget, der undrede jer? 

 Var der noget, der minder om andre historier? 

 
Samtale om illustrationer 
 
Kig på opslaget med ugedagene – Snak om hvad der sker på 

billederne de forskellige dage 

 

Kig på opslaget, hvor mor hælder vand i vandskålen. Hvad 

betyder noden foran hendes trutmund? 

 

Kig på opslaget ”ved sengetid” – snak om hvordan 

illustratoren fortæller, hvordan henholdsvis Elliot og hans mor 

har det. 

 

Hvad er der spildt på gulvet foran køleskabet, hvor Otto 

gemmer sig? 

 

Kig på næstsidste opslag med taleboblerne – hvad fortæller 

mor? 

 

 

Kreativ aktivitet 
 
Tegn et kæledyr 

Leg ”tampen brænder” 

 

 

Sætninger til eftersigen 
 
”Otto er en af verdens klogeste hamstere” 

”Om en uge er det os to igen” 

”Den skal følges til punkt og prikke” 
”Nu er gode råd dyre” 
”Men. Hvem. Er. Hamsteren. I. Buret!” 


