Klassetrin: 6. klasse
Fag: Dansk

Soldater græder ikke – til læreren
Få elever til at læse introen og de første to kapitler af bogen ”Soldater
græder ikke” af Jesper Nikolaj Christiansen. Måske får de lyst til at
læse hele bogen?
”Soldater græder ikke” kan lånes som e-bog på eReolenGO! og
eleverne kan logge ind med deres Uni-login eller bibliotekslogin.
https://ereolengo.dk/ting/object/870970-basis%3A29310777
Når eleverne har læst artiklen, besvarer de spørgsmålene på tipskuponen ved at sætte kryds ved
det svar, de tror er det rigtige. De rigtige svar er markeret nedenfor med gul farve.
I ekstraopgaven skal eleverne skrive et brev til Elektra.

1. Hvad hedder jegpersonen?
2. Hvilket noget tøj har
jegpersonen på ved
historiens begyndelse?
3. Hvad spiser
jegpersonen til
morgenmad?

1
Elvira

X
Enigma

2
Elektra

Jakke og slips

Lyserød bluse
med en hest og
denimnederdel
Havregrød fra
dagen før

Blondebluse og
pink leggins

Muggent rugbrød

4. Hvad skal
jegpersonens klasse
lave i skolen den dag, vi
følger hende?
5. Hvad hedder
læreren?
6. Hvem slår
hovedpersonen?
7. Hvad laver faren?

Teater

Madlavning

Cornflakes
direkte fra
pakken uden
mælk
Programmering

Svend

Steen

Søren

Hendes mor

Hendes far

Begge forældre

Han er slagter

Han er soldat

8. Hvor mange nøgler
skal Politiet prøve, før
de kommer ind?

22

Han er
socialrådgiver
3

10

9. Hvad er det
allerværste for
hovedpersonen?
10. Hvad lugter
politimandens ånde af?
11.Hvad dufter
politikvindens hænder
af?
12. Hvad kalder moren
mennesker med brun
hud?
13. Hvad hedder det
sted hovedpersonen
skal bo?

Når hun bliver
slået

Når hun er den
usynlige pige

Leverpostej

Nyslået græs

Når hun får
masser af kys og
kram
Kaffe

Håndcreme

Hundelort

Sæbe

Pakihutter

Pekingesere

Pandaer

Månestrålen

Solsikken

Regnbuen

Skriv et brev til Elektra
Forestil dig, at du går i klasse med Elektra, og at du er klar over, at hun ikke trives
hjemme. Elektra kommer ikke altid i skole, og hun virker trist.
I brevet skal du udtrykke din bekymring for hende.
Hej Elektra

Kærlig hilsen……………….

