
 

Bogquiz 
-vi øver os i at svare på spørgsmål 

 

 

Hvem er med i Carls familie? 
 

Hvorfor vil Carl koge Max? 
 

Hvorfor bliver Max bare stående, når Carl går 
videre? 

 
Hvornår bliver Carl og Max gode venner igen? 

 
Hvorfor græder Max så meget over sin 

gummistøvle? 
 

Hvordan får Carl Max til at holde op med at græde? 

 
Kan elefanter godt lide vand og mudder? 

 
Kender du en anden historie om en elefant, der 

bliver trukket meget hårdt i snablen?(Hvordan 
elefanten fik sin lange snabel) 
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Gode ord og vendinger 

 
Fosse – kender du synonymer (strømme, vælte, løbe i 

stride strømme) 
 

Nedløbsrør – hvor er vandet før det løber ned i 
nedløbsrørene? (tagrenden) og hvor løber det hen 
(kloakken)? 

 
Carl kedede sig – hvad er det, at kede sig? Har du 

prøvet at kede dig? 
 
Rokke sig – kender du noget, der rokker/ikke vil rokke 

sig ud af stedet?  
 

Svup - hvorfor siger det svup, da Carl trækker 
gummistøvlen op? Hvad sker der tit når man trækker i 
noget, der sidder fast, og det så lige pludselig går løs 

med et svup? (Man falder på numsen) 
 

For foden af bakken – har bakken en fod? 
 
Tårerne strømmede som regnen – har du prøvet det? 

 
Trøste – har du prøvet at trøste nogen, eller er du selv 

blevet trøstet? 
 
 

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: 
 

Hvordan kan man se på det første billede at Carl har lyst 
til at være lidt ond? 

 
Snak om farverne i bogen, om forskellen på glade og 
triste/dystre farver. Eksempler:  

 
Billedet, hvor Carl vil koge Max i gryden.  

 
Regnvejr er tit noget med gråt, men det er det ikke her. 
Hvorfor mon? 

 
Hvad kalder man de farver, der er på Carls paraply? 

(regnbuens farver) 
 

Snak om billedet, hvor elefanterne ruller sig i en vandpyt 
 
 

Kreativ aktivitet: 
 

Regntøj og gummistøvler på, og ud og pjaske i 
vandpytter 
 

 
Sætninger til eftersigen: 

 
”Jeg tror jeg vil koge dig til middag” 
”Nu putter jeg dig ned i gryden” 

”Uha, din store gule gummistøvleidiot” 
”Pyt med det, vi ruller os da bare i en vandpyt” 

”Du er beskidt fra top til tå” 


