
Hvem har skrevet Lille Persille?

I hvilket fylke ligger Fredrikstad?

Hva heter Norges lengste elv?

Hva tror du er det veldig dramatiske som kommer til å skje i boka nå?

Hva tror du det er for noe merkelig Sara finner på for å ordne opp i denne situasjonen?

Del 1:

Her presenterer jeg meg selv. Jeg sier litt om hva jeg skriver, samt hvor og hvordan jeg lever.

Jeg leser et dikt fra en tidligere utgivelse og forteller også litt om familien min hvor nesten alle 

er forfattere. I løpet av denne første delen ønsker jeg å oppnå at elevene får tillit til meg og får 

en følelse av at de kjenner meg litt bedre.

 

 

 

Del 2:

Her blir det mest høytlesing fra boka «En bror for mye». Vi blir kjent med fortelleren, 9 år gamle 

Sara, og får et blikk inn i livet hjemme hos dem. Jeg leser fra begynnelsen og stanser rett før et

nøkkelpunkt i handlingen. Spørsmålet knyttet til denne økta peker framover i handlingen:

 

 

 

Del 3:

Her må vi først ha svar på spørsmålet som avsluttet del 2. Det veldig dramatiske som skjer i boka 

er at 5 år gamle Steinar, som Sara ikke liker, skal flytte inn hos dem og bli en del av deres familie.

De må til og med dele rom. Så snakker jeg litt om det at de adopterer Steinar og at det er veldig 

bra og fint. Eller? Hva syns egentlig Sara? Vi leser videre om hvordan det er når Steinar flytter 

inn hos dem. Sara er irritert og ulykkelig, men Steinar er kommet for å bli. 

 

Deretter snakker jeg litt videre om det å ha søsken og utfordringer knyttet til det. Avslutningsvis

om boka: Saras situasjon er helt uholdbar. Hun må gjøre noe. Hun må fikse dette så alt blir bra

igjen. Så kommer hun på en genial idé som kanskje kan få forandra på alt. Og det Sara så gjør er

virkelig merkelig.

 

Skriv gjerne noen linjer, kanskje til og med en liten fortelling for de som har lyst til det. 

 

 

Jeg tar gjerne imot spørsmål fra elevene, men da må det samles i én e-post per klasse.

Min e-postadresse er: lingerup@gmail.com.

EN BROR FOR MYE
– Et digitalt DKS-besøk på småtrinnet 

med forfatter Linde Hagerup

Klikk på mellomtitlene for YouTube-lenker. Under finner du også spørsmål til elevene.

https://www.youtube.com/watch?v=J1gOC0w9yE4
https://www.youtube.com/watch?v=J1gOC0w9yE4
https://www.youtube.com/watch?v=cSLEVn9Y4lI
https://www.youtube.com/watch?v=cSLEVn9Y4lI
https://www.youtube.com/watch?v=MT-el79Yh_g
https://www.youtube.com/watch?v=MT-el79Yh_g

