
 

  

 

• Flipper ud – Bliver meget vred, går bananas, går agurk 

• Felter – Steder hvor man kan stille sin brik i et spil 

• Fniser – Hvordan lyder det når man fniser? 

• Usynlig – Noget man ikke kan se selvom det er der 

• Gå amok – Gå grassat, se ”rødt” (se også Flipper ud) 

• Ideer – Ting man tænker på, der kunne være gode at gøre 

• Sutskolyd – Hvordan lyder en sutsko? 

• Løgn – Når man siger noget med vilje, der ikke er sandt 

• Var der noget I kunne lide ved bogen? 

• Var der noget I ikke kunne lide ved bogen? 

• Var der noget der undrede jer? 

• Kig på opslaget ”Frede og Selma skal bygge en hule.” 

Hvad tror I bogen, der bliver læst højt, handler om? 

• Kig på opslaget ”Og så er det, at Fredes arm går amok og 

rammer brættet.” Hvordan tror I Frede har det? Hvad 

med pigerne? 

• Kig på opslaget ”Frede gemmer sig under bordet i 

værkstedet, hvor ingen kan finde ham”. Hvad kan I se på 

bordet? 

 

 

• Spil Ludo 

• Byg en hule 

 

 

• ”Hej Bøvs” 

• ”Jeg er ligeglad med, om du er en dreng eller en ged” 

• ”Jeg kom bare til at sige det” 
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• Hvad vil Frede gerne lave sammen med Selma? 

• Hvor er Selma, hvad laver hun og hvem laver hun 

det sammen med? 

• Hvorfor skal Frede vente? 

• Hvorfor hvisker og griner pigerne? 

• Hvorfor bliver Frede sur? 

• Hvad siger pigerne til at Frede vælter brættet? 

Hvad siger Selma? 

• Hvor løber Frede hen? 

• Hvordan tror I Frede har det indeni? 

• Hvad sker der da Selma finder ham? 

• Har I prøvet at flippe ud? 


