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En lille prik (2)

Det skal du bruge:
Deltagere: Individuelt eller parvis

Løsningsforslag

Tekster

1.  Tag én tekst ad gangen.  

2.  Ved tekstbegyndelse starter man 
med stort.

3.  Der skal ikke punktum efter en 
overskrift. 

4. Læs langsomt op.

5.  Lyt til hvad, der giver mening og 
adskil sætningerne fra hinanden 
med punktum,udråbstegn eller 
spørgsmålstegn. 

6.  Start med stort begyndelsesbogstav 
derefter.

7.  Skriv egennavne med stort.
 
8.  Afslut teksten med punktum, 

udråbstegn eller spørgsmålstegn.

9.  Tjek med løsningsforslaget.  

Husk også at sætte udråbstegn (!) og 
spørgsmålstegn (?).
De fungerer som punktum, og der 
startes med stort efter. 

grønland

jonas og emilie bor i 

grønland de bor sammen 

med deres forældre i et lille, 

blåt træhus det ligger på en 

klippeskråning, der vender 

ud mod havet derude sejler 

børnenes far han hedder peter 

han har en rejekutter hans 

makker elias er ved at trække 

et trawl op af vandet de to 

mænd har meget travlt de skal 

nemlig være i havn, inden det 

bliver mørkt peter rækker elias 

nogle store kasser, som de 

hælder rejerne op i kasserne 

bliver stablet på kutterens dæk 

inden de sejler hjemad rejerne 

bliver pakket på rejefabrikken 

og sendt til danmark med et 

stort skib, som hedder 

 ”frida dan”

Sk2.2a

Grønland
Jonas og Emilie bor i Grønland. De bor sammen med deres forældre i et lille, blåt træhus. Det ligger på en klippeskråning, der vender ud mod havet. Derude sejler børnenes far. Han hedder Peter.  Han har en rejekutter. Hans makker Elias er ved at trække et trawl op af vandet. De to mænd har meget travlt. De skal  nemlig være i havn, inden det bliver mørkt. Peter rækker Elias  nogle store kasser, som de hælder rejerne op i. Kasserne bliver stablet på kutterens dæk  inden de sejler hjemad. Rejerne  bliver pakket på rejefabrikken og sendt til Danmark med et stort skib, som hedder  ”Frida Dan”. 
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 Punktum
er vores vigtigste tegn. Det adskiller 
sætninger  
fra hinanden.  
Der startes med stort derefter. 

Spørgsmålstegn (?)
viser at noget er et spørgsmål.  
fx: Kan du lide rødkål? Der startes med 
stort efter.

Udråbstegn (!)
viser at sætningen er ment som et udråb.  
fx: Glem det! Der startes med stort efter.

Egennavne
er navne på noget fx personer, gader, byer 
og lande  (Julie, Niels, Tingvej, Århus, 
Danmark), og ved det, der kun er én af (fx 
Valhalla).  Egennavne starter med stort 
begyndelsesbogstav. 

NB
De første 6 opgaver 
er de samme som i 
“En lille prik (1)”. Men 
i denne udgave skal 
egennavne også med 
stort.

Det lærer man:
At sætte punktum, 
spørgsmålstegn og 
udråbstegn.  
At starte med stort 
derefter.
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på sommerferie
pia skal på ferie hos 
mormor og morfar de skal 
i sommerhus pia elsker at 
være på ferie det er altid 
hyggeligt det er bedst, når 
lillebror malte ikke er med 
mormor og pia går tur på 
stranden de samler fine 
muslinger og limer dem 
på æsker pia viser morfar 
æskerne han synes, at de er 
meget flotte
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hundepasning
søren har en stor schæferhund 
den hedder bjørn den har 
en stor tyk pels pelsen skal 
børstes hver dag det er sørens 
pligt at børste bjørn sørens 
bedste ven hedder martin 
martin har også en hund den 
hedder smut martin børster 
aldrig smuts pels hvorfor gør 
han ikke det det er fordi, den 
altid stikker af søren skal også 
gå en tur med bjørn hver dag 
efter skole bjørn er en stor 
hund han drikker meget vand 
søren giver den friskt vand 
hver dag 
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brev til anna
emma savnede anna emma var 
flyttet til århus hun savnede 
anna emma ville ringe til anna 
det kunne hun bare ikke anna 
havde ikke telefon anna havde 
haft en telefon hun glemte den 
i bussen en dag nu må hun 
ikke få en ny telefon emma var 
frustreret hun savnede anna 
emma fik pludselig en god idé 
jeg skriver et brev til hende det 
bliver hun glad for det er så 
hyggeligt at få et brev
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lysegrønt vasketøj
karen bor i valby hendes hus ligger 
på valgade hun har en stor have 
med mange grønne æbletræer 
karen hænger sit vasketøj til tørre 
i haven karens veninde mette 
kommer på besøg mette er hurtig 
til alting hun vil hjælpe karen med 
vasketøjet mette smider hurtigt 
tøjet ind i vaskemaskinen og starter 
den den snurrer og brummer da 
de har drukket kaffe, smutter 
mette lige på biblioteket karen skal 
hænge vasketøjet op karen åbner 
vaskemaskinen og begynder at 
græde alt hendes hvide tøj er blevet 
lysegrønt karen sætter sig ned skal 
jeg hænge det op måske skal jeg bare 
smide det ud 

Sk2.2a



emil ræser på fisketur
gamle gunnar bliver emils farfar 
kaldt gamle gunnar har en gammel 
knallert den er rusten og hedder puk 
farfar ræser altid rundt på den i sin 
baghave i esbjerg emil besøger sin 
farfar hver søndag emil keder sig 
i dag han lokker sin farfar til at få 
en tur på puk farfar griner højt og 
skråler at emil skal få en mægtig  
tur farfar smider en fisketaske over  
til emil fiske-stængerne tager han 
under armen så ræser gamle gunnar 
og emil af sted på puk emil holder 
godt fast og smiler de kører hurtigt 
ned til havnen i esbjerg
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punktum
et punktum er et lille tegn 
det er faktisk blot en lille prik 
denne lille prik viser, at her 
skal man trække vejret, når 
man læser en tekst højt et 
punktum adskiller to sætninger 
punktum deler teksten op, så 
den er til at forstå  den lille prik 
er vores allervigtigste tegn efter 
punktum skal man starte med 
stort  også efter andre tegn 
skal man starte med stort det 
er efter udråbstegn (!) og efter 
spørgsmålstegn (?) husk også 
at skrive alle egennavne med 
stort (eva, magnus), og gader, 
byer og lande (æblevej, århus, 
danmark) 
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nordskoven
den lille skovmus, hannibal, 
boede under et stort, gammelt 
træ dybt inde i en mørk skov 
skoven hed nordskoven 
hannibal havde en god ven 
det var uglen ulrik ulrik boede 
i den hule stamme i det 
gamle træ et stykke oppe om 
formiddagen mødtes de for at 
gå ud for at finde mad hannibal 
var frygtelig sulten, men ulrik 
tog det lidt roligere de ledte 
begge omhyggeligt overalt, men 
på hver sin måde hannibal 
rodede rundt mellem de visne 
blade efter små frø og modne 
bær, mens ulrik sad på en gren 
og holdt skarpt øje med alt, 
hvad der rørte sig
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grønland
jonas og emilie bor i 
grønland de bor sammen 
med deres forældre i et lille, 
blåt træhus det ligger på en 
klippeskråning, der vender 
ud mod havet derude sejler 
børnenes far han hedder peter 
han har en rejekutter hans 
makker elias er ved at trække 
et trawl op af vandet de to 
mænd har meget travlt de skal 
nemlig være i havn, inden det 
bliver mørkt peter rækker elias 
nogle store kasser, som de 
hælder rejerne op i kasserne 
bliver stablet på kutterens dæk 
inden de sejler hjemad rejerne 
bliver pakket på rejefabrikken 
og sendt til danmark med et 
stort skib, som hedder 
 ”frida dan”
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frankrig
hanne og lise sad på en 
bænk i skolegården hanne 
fortalte, at hun skulle til 
paris med sin familie i næste 
uge lise så på hanne og var 
helt misundelig på hende 
lise ville ønske at det var 
hende selv, der skulle rejse 
til fratostkort til lise fra paris 
hanne smilede og tænkte, at 
hun ville sende et postkort 
med hjerter på

Sk2.2a



jylland
da vi skulle køre til jylland 
sidste sommer, var det 
lige ved at gå galt først 
ville bilen ikke starte, og far måtte stå 
på hovedet ned i motoren i en halv 
time min mor karen stod ved siden 
af og råbte op jeg stod og trippede 
for at komme af sted, for jeg glædede 
mig meget det var nemlig mig, der 
skulle på lejr da bilen endelig startede, 
kunne den kun køre 10 minutter så 
var der ingen benzin på bilen vi fik 
benzin på i roskilde jeg begyndte at 
græde, for nu kom vi nok for sent til 
færgen færgen ”mette mols” skulle 
sejle os til ebeltoft kl 11 vi nåede 
heldigvis færgen færgen kom i land, 
og vi kørte lidt endelig fandt min far 
egevej, hvor skovhytten skovly lå vi 
nåede det de andre var ikke gået i 
gang endnu min mor og far hjalp mig 
ind med tingene og fik en kop kaffe så 
var jeg klar til at vinke farvel til dem 
og løb over til de andre børn
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japan
tog i japan kører hurtigere 
end i danmark det hurtigste 
tog i danmark kører 200 km i 
timen i japan har de for nyligt 
sat ny hastighedsrekord den 
10 år gamle rekord lød på 581 
km i timen nu er hastigheden 
603 kilometer i timen med 
et maglev-tog sådan et tog 
svæver 10 centimeter over 
skinnerne, og derfor er der 
ingen modstand fra skinnerne 
toget kører på en testbanerute 
ruten er mellem tokyo og 
nagoya denne tur tager 40 
minutter med det nye tog hvis 
man kører samme strækning 
med bil, tager det 5 timer

Sk2.2a



skovflåten
en skovflåt suger blod mange gange 
gennem sit liv første gang suger den 
måske blod fra en lille mus hvis musen 
er smittet med borrelia, så vil skovflåten 
også blive smittet med denne borrelia-
bakterie 

når skovflåten bliver større vil den suge 
blod fra større dyr det kan fx være fra en 
hund eller et menneske eller et rådyr i 
de danske skove er der mange rådyr, og 
vi mennesker kan godt lide at gå tur i 
skoven det er derfor nemt for en skovflåt 
at  finde en at suge blod fra skovflåten 
hopper bare over i pelsen på det store 
dyr, når det kommer forbi der kan være 
rigtig mange skovflåter, og når der er 
mange, så kan vi lettere blive smittet 
med borrelia-bakterien

en skovflåt skal gennemgå 4 stadier den 
kan være hele 4 år om at udvikle sig fra 
æg til voksen skovflåt skovflåten har 
brug for blod for at blive voksen efter 
at den har været et æg bliver den til en 
larve larven skifter hud og bliver til en 
større nymfe, som så bliver en voksen 
flåt
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det store asketræ hedder 
ygdrasil  det er det største af 
alle træer dets grene når helt 
op over himlen og dækker hele 
jorden ygdrasil har tre store 
rødder under hver rod er der 
et ”hjem” asgård ligger under 
den ene rod og er gudernes 
hjem jotunheim ligger under 
den anden rod og er jætternes 
hjem dødsriget niflheim ligger 
under den tredje rod guden 
odin har en kongeborg, som 
hedder valhalla den ligger i 
asgård jætterne er dumme og 
grimme, men store og stærke 
ligesom guderne 

træet ygdrasil bliver vandet af 
de tre norner, som er gudinder 
for fortid, nutid og fremtid 
de kan trække i menneskers 
livstråde og de bestemmer 
over menneskenes skæbne 
det er nornerne, der 
bestemmer hvem, der skal 
dø de dræbte vikinger bliver 
hentet op til valhalla her 
kan de nyde livet til evig 
tid de hugger hovederne af 
hinanden om dagen og om 
aftenen liver de op igen og 
samles til ædegilde  
i valhalla 

odin er den største af  
alle guderne han er 
menneskenes krigsgud og 
han ved alt det gør han, fordi 
de to ravne, hugin og munin, 
hver dag flyver rundt i verden 
alt det hugin og munin ser og 
hører, fortæller de til odin odin  
fører guderne i kamp mod 
jætterne odin er bevæbnet 
med et specielt spyd, som 
hedder gungner odins hest 
med de otte ben hedder 
sleipner der er altid to glubske 
ulve, der følger efter ham 
ulvene hedder gere og freke

tor er også en gud han er 
den stærkeste af alle guder 
tor med sit røde skæg kører 
hen over himlen med sin 
bukkevogn den bliver trukket 
af to gedebukke tor svinger 
brølende med sin hammer, der 
hedder mjølner når tor drøner 
hen over himlen i sin vogn, 
slår det gnister og det lyner tor 
kaldes også for tordenguden 
når tor kaster mjølner rammer 
den altid sit mål derefter flyver 
mjølner straks tilbage til tors 
hånd  ikke nok med det, så har 
tor også et særligt bælte, som 
kan give ham dobbelt kræfter  

lidt om nordens guder
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På sommerferie
Pia skal på ferie hos 
mormor og morfar. De skal 
i sommerhus. Pia elsker at 
være på ferie. Det er altid 
hyggeligt. Det er bedst, når 
lillebror Malte ikke er med. 
Mormor og Pia går tur på 
stranden. De samler fine 
muslinger og limer dem 
på æsker. Pia viser morfar 
æskerne. Han synes, at de er 
meget flotte.   
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Hundepasning
Søren har en stor schæferhund. 
Den hedder Bjørn. Den har 
en stor tyk pels. Pelsen skal 
børstes hver dag. Det er Sørens 
pligt at børste Bjørn. Sørens 
bedste ven hedder Martin. 
Martin har også en hund. Den 
hedder Smut. Martin børster 
aldrig Smuts pels. Hvorfor gør 
han ikke det? Det er fordi, den 
altid stikker af. Søren skal også 
gå en tur med Bjørn hver dag 
efter skole. Bjørn er en stor 
hund. Han drikker meget vand. 
Søren giver den friskt vand 
hver dag.
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Brev til Anna
Emma savnede Anna. Emma var 
flyttet til Århus. Hun savnede 
Anna. Emma ville ringe til Anna. 
Det kunne hun bare ikke. Anna 
havde ikke telefon. Anna havde 
haft en telefon. Hun glemte den 
i bussen en dag. Nu må hun 
ikke få en ny telefon. Emma var 
frustreret. Hun savnede Anna. 
Emma fik pludselig en god idé.
Jeg skriver et brev til hende! Det 
bliver hun glad for. Det er så 
hyggeligt at få et brev.
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Lysegrønt vasketøj
Karen bor i Valby. Hendes hus ligger 
på Valgade. Hun har en stor have  
med mange grønne æbletræer.  
Karen hænger sit vasketøj til tørre 
i haven. Karens veninde Mette 
kommer på besøg. Mette er hurtig 
til alting. Hun vil hjælpe Karen med 
vasketøjet. Mette smider hurtigt  
tøjet ind i vaskemaskinen og starter 
den. Den snurrer og brummer. Da  
de har drukket kaffe, smutter  
Mette lige på biblioteket. Karen skal 
hænge vasketøjet op. Karen åbner 
vaskemaskinen og begynder at 
græde. Alt hendes hvide tøj er blevet 
lysegrønt! Karen sætter sig ned. Skal 
jeg hænge det op? Måske skal jeg bare 
smide det ud! 
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Emil ræser på fisketur
Gamle Gunnar bliver Emils farfar 
kaldt. Gamle Gunnar har en gammel 
knallert. Den er rusten og hedder 
Puk. Farfar ræser altid rundt på den 
i sin baghave i Esbjerg. Emil besøger 
sin farfar hver søndag. Emil keder 
sig i dag. Han lokker sin farfar til at 
få en tur på Puk. Farfar griner højt 
og skråler at Emil skal få en mægtig 
tur. Farfar smider en fisketaske over 
til Emil. Fiske-stængerne tager han 
under armen. Så ræser Gamle Gunnar 
og Emil af sted på Puk. Emil holder 
godt fast og smiler. De kører hurtigt 
ned til havnen i Esbjerg.
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Punktum
Et punktum er et lille tegn. 
Det er faktisk blot en lille prik. 
Denne lille prik viser, at her  
skal man trække vejret, når 
man læser en tekst højt. Et 
punktum adskiller to sætninger. 
Punktum deler teksten op, så 
den er til at forstå. Den lille prik 
er vores allervigtigste tegn. Efter 
punktum skal man starte med 
stort. Også efter andre tegn 
skal man starte med stort. Det 
er efter udråbstegn (!) og efter 
spørgsmålstegn (?). Husk også 
at skrive alle egennavne med 
stort (Eva, Magnus), og gader, 
byer og lande (Æblevej, Århus, 
Danmark). 
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Nordskoven
Den lille skovmus, Hannibal, 
boede under et stort, gammelt 
træ dybt inde i en mørk skov. 
Skoven hed Nordskoven. 
Hannibal havde en god ven.  
Det var uglen Ulrik. Ulrik boede  
i den hule stamme i det  
gamle træ et stykke oppe. Om  
formiddagen mødtes de for at  
gå ud for at finde mad. Hannibal 
var frygtelig sulten, men Ulrik 
tog det lidt roligere. De ledte 
begge omhyggeligt overalt, men 
på hver sin måde. Hannibal 
rodede rundt mellem de visne 
blade efter små frø og modne 
bær, mens Ulrik sad på en gren 
og holdt skarpt øje med alt, 
hvad der rørte sig.
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Grønland
Jonas og Emilie bor i 

Grønland. De bor sammen 
med deres forældre i et lille, 
blåt træhus. Det ligger på en 
klippeskråning, der vender 
ud mod havet. Derude sejler 
børnenes far. Han hedder Peter.  
Han har en rejekutter. Hans 
makker Elias er ved at trække 
et trawl op af vandet. De to 
mænd har meget travlt. De skal  
nemlig være i havn, inden det 
bliver mørkt. Peter rækker Elias  
nogle store kasser, som de 
hælder rejerne op i. Kasserne 
bliver stablet på kutterens dæk  
inden de sejler hjemad. Rejerne  
bliver pakket på rejefabrikken 
og sendt til Danmark med et 
stort skib, som hedder  
”Frida Dan”. 
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Frankrig
Hanne og Lise sad på en 
bænk i skolegården. Hanne 
fortalte, at hun skulle til 
Paris med sin familie i næste 
uge. Lise så på Hanne og var 
helt misundelig på hende. 
Lise ville ønske at det var 
hende selv, der skulle rejse 
til Frankrig. Hanne lovede 
at sende et postkort til Lise 
fra Paris. Hanne smilede og 
tænkte, at hun ville sende et 
postkort med hjerter på.
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Jylland
Da vi skulle køre til Jylland 
sidste sommer, var det  
lige ved at gå galt. Først 
ville bilen ikke starte, og far måtte stå 
på hovedet ned i motoren i en halv 
time. Min mor Karen stod ved siden  
af og råbte op. Jeg stod og trippede  
for at komme af sted, for jeg glædede 
mig meget. Det var nemlig mig, der  
skulle på lejr. Da bilen endelig startede,  
kunne den kun køre 10 minutter. Så 
var der ingen benzin på bilen. Vi fik 
benzin på i Roskilde. Jeg begyndte at 
græde, for nu kom vi nok for sent til 
færgen. Færgen ”Mette Mols” skulle 
sejle os til Ebeltoft kl. 11. Vi nåede 
heldigvis færgen. Færgen kom i land, 
og vi kørte lidt. Endelig fandt min far 
Egevej, hvor skovhytten Skovly lå. Vi 
nåede det. De andre var ikke gået i 
gang endnu. Min mor og far hjalp mig 
ind med tingene og fik en kop kaffe. Så 
var jeg klar til at vinke farvel til dem  
og løb over til de andre børn. 
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Japan
Tog  i Japan kører hurtigere 
end i Danmark. Det hurtigste 
tog i Danmark kører 200 km i 
timen. I Japan har de for nyligt 
sat ny hastighedsrekord. Den 
10 år gamle rekord lød på 581 
km i timen. Nu er hastigheden 
603 kilometer i timen med  
et Maglev-tog. Sådan et tog  
svæver 10 centimeter over 
skinnerne, og derfor er der  
ingen modstand fra skinnerne.  
Toget kører på en testbanerute.  
Ruten er mellem Tokyo og 
Nagoya. Denne tur tager 40 
minutter med det nye tog. Hvis 
man kører samme strækning 
med bil, tager det 5 timer.
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Skovflåten
En skovflåt suger blod mange gange 
gennem sit liv. Første gang suger den 
måske blod fra en lille mus. Hvis musen 
er smittet med borrelia, så vil skovflåten 
også blive smittet med denne borrelia-
bakterie. 

Når skovflåten bliver større vil den suge 
blod fra større dyr. Det kan fx være fra en 
hund eller et menneske eller et rådyr. I  
de danske skove er der mange rådyr, og 
vi mennesker kan godt lide at gå tur i 
skoven. Det er derfor nemt for en skovflåt 
at  finde en at suge blod fra. Skovflåten 
hopper bare over i pelsen på det store 
dyr, når det kommer forbi. Der kan være 
rigtig mange skovflåter, og når der er 
mange, så kan vi lettere blive smittet 
med borrelia-bakterien.

En skovflåt skal gennemgå 4 stadier. Den 
kan være hele 4 år om at udvikle sig fra 
æg til voksen skovflåt. Skovflåten har 
brug for blod for at blive voksen. Efter 
at den har været et æg bliver den til en 
larve. Larven skifter hud og bliver til en 
større nymfe, som så bliver en voksen 
flåt.



Det store asketræ hedder 
Ygdrasil. Det er det største af 
alle træer. Dets grene når helt 
op over himlen og dækker hele 
jorden. Ygdrasil har tre store 
rødder. Under hver rod er der 
et ”hjem”. Asgård ligger under 
den ene rod og er gudernes 
hjem. Jotunheim ligger under 
den anden rod og er jætternes 
hjem. Dødsriget Niflheim ligger  
under den tredje rod. Guden 
Odin har en kongeborg, som 
hedder Valhalla. Den ligger i 
Asgård. Jætterne er dumme og 
grimme, men store og stærke 
ligesom guderne.  

Træet Ygdrasil bliver vandet af  
de tre norner, som er gudinder  
for fortid, nutid og fremtid. 
De kan trække i menneskers 
livstråde og de bestemmer 
over menneskenes skæbne. 
Det er nornerne, der 
bestemmer hvem, der skal 
dø. De dræbte vikinger bliver 
hentet op til Valhalla. Her  
kan de nyde livet til evig 
tid. De hugger hovederne af 
hinanden om dagen og om 
aftenen liver de op igen og 
samles til ædegilde  
i Valhalla.

Odin er den største af  
alle guderne. Han er 
menneskenes krigsgud og  
han ved alt. Det gør han, fordi 
de to ravne, Hugin og Munin, 
hver dag flyver rundt i verden. 
Alt det Hugin og Munin ser og  
hører, fortæller de til Odin. Odin  
fører guderne i kamp mod 
jætterne. Odin er bevæbnet 
med et specielt spyd, som 
hedder Gungner. Odins hest 
med de otte ben hedder 
Sleipner. Der er altid to glubske  
ulve, der følger efter ham. 
Ulvene hedder Gere og Freke. 

Tor er også en gud. Han er 
den stærkeste af alle guder. 
Tor med sit røde skæg kører 
hen over himlen med sin 
bukkevogn. Den bliver trukket 
af to gedebukke. Tor svinger 
brølende med sin hammer, der  
hedder Mjølner. Når Tor drøner  
hen over himlen i sin vogn, 
slår det gnister og det lyner. Tor 
kaldes også for tordenguden. 
Når Tor kaster Mjølner rammer  
den altid sit mål. Derefter flyver  
Mjølner straks tilbage til Tors 
hånd. Ikke nok med det, så har  
Tor også et særligt bælte, som 
kan give ham dobbelt kræfter!

Lidt om nordens guder

Sk2.2a





Tjekliste!!! 
Når du selv skal rette en tekst:


✓


1 Tjek punktummer og start med stort derefter. 


2
Brug din læsefinger og læs én sætning højt ad gangen.  
 
a.  Hænger sætningen sammen? Mangler der ord?  


Er der for mange ord?


3 Lav en overskrift 


4
Farv alle de 120 ord gule.  


a. Er de stavet rigtigt? (se evt. i oversigten)


5
Prik og del lange ord  


a.  Det er lettere at rette sine egne fejl, hvis man prikker og deler 
ordene. Hvis du stadig er i tvivl, så slå det op i ordbogen. 


6
Tjek at alle egennavne er med stort.  
 
(fx Peter Sørensen eller Niller)








Fortæl om din livret.


Hvad er det?
Hvordan ser det ud?
Hvordan smager det?
Hvordan mon man laver det?


3 1


3 2


Fortæl, om en god film du har set.


Hvorfor er den god?
Hvem så du den sammen med?
Hvad vil du gerne se i biografen  
næste gang?


3 3


Tag et stykke papir og tegn og fortæl 
om dit værelse.


Hvad er du meget glad for?
Hvad ønsker du dig?


3 1


3 2


3 3







3 4


Hvilken sport / fritidsaktivitet
går du til?


Hvorfor er den god?
Hvad kunne du mere tænke  
dig at gå til?
Hvorfor?


3 5


Hvordan bager man en kage?


Hvad tror du, der skal i?
Hvad gør man ved det, der skal i?


3 6


Hvad kunne du ikke tænke dig  
at gå til?


Hvorfor?
Kender du nogen, der går til det?


3 4


3 5


3 6







3 7


Hvilken heksedrik laver
en heks?


Hvad putter hun i gryden?
Skal der bruges en trylleformular?
Kan hun noget med drikken?


3 8


En sneboldkamp er i gang.


Hvad sker der?
Rammer snebolden noget?
Hvad?
Sker der noget ved det?
Bliver nogen glade eller sure?


3 9


Du har fundet en skattekiste.


Hvem har gravet skatten ned?
Hvorfor?
Hvornår vil de hente den?
Hvad er der i?
Hvad vil du gøre?


3 7


3 8


3 9







3 10


Du har fundet nogle slanger.


Hvordan ser de ud?
Er de farlige eller søde?
Hvordan ser mønsteret ud?
Hvad har den ene slugt?


3 11


Du ser en fin dame komme gående  
på fortovet.


Hvordan ser hun ud?
Hvad er hun sur over?
Hvad glider hun i?
Hvad gør du?
Hvad gør hun?


3 12


Tag et stykke papir, tegn dig selv og 
fortæl, hvordan du ser ud.


Hvad kan du bedst lide
ved dig selv? Hvorfor?
Har du krøllet hår?
Lange ben?
Hul på knæet?
Ar? Hvorfor?


3 10


3 11


3 12







3 13


Fortæl om jeres morgen.


Hvem vækker dig?
Hvad spiser du?
Spiser mor eller far det samme?


3 14


Fortæl om din madpakke.


Er den god?
Hvad er der på?
Hvem smører den?
Er der noget, du ville ønske,
du måtte få med?


3 15


Tænk på én fra din familie.
Prøv at fortælle om ham eller hende 
uden at sige navnet.


Hvordan ser han / hun ud?
Hvad er hun / han god til?


3 14


3 15


3 13







3 16


Du skal blære dig.


Fortæl, hvorfor du er så sej.
Fortæl, hvorfor du er så sød.
Fortæl, hvad du synes, der er flottest 
ved dig.


3 17


Lad som om, du er en sur gammel 
dame, der hele tiden brokker sig.


Fortæl, hvad hun siger, når hun træder  
i en hundelort på fortovet.
Hvad synes hun om børn,  
der leger?


3 18


Fortæl om en frugt uden at sige 
navnet og se, om jeg kan gætte det.


Hvordan ser den ud?
Hvordan smager den?
Hvornår har du sidst spist en / et?


3 16


3 17


3 18







3 19


Du har fundet en sød krokodilleunge 
i dit tøjskab.


Hvordan ser den ud?
Hvordan har den det?
Hvor kommer den fra?
Skal den have noget at spise? Hvad?
Hvor er dens far og mor?


3 20


En fugl er ved at falde ned.


Hvorfor det?
Gider de andre ikke have den?
Er der ikke plads nok?
Hvad gør de andre?


3 21


På vej hjem finder en mand en 
flaske med noget grønt væske i.


Hvad er det?  
Gammel sodavand, tryllevæske eller 
noget helt andet?
Hvad ville du ønske, hvis du fik  
et ønske opfyldt?


3 20


3 21


3 19







3 22


Der hænger en gynge i et træ.  


Hvem, kunne du forestille
dig, ville gynge på den?
Gynger de højt?
Hvordan føles det i maven?
Falder de ned?
Synger de?  
Har de prøvet det før?
Kan du lide at gynge?


3 23


Du er ude at flyve.


Hvad kan du se? 
Hvad er i luften? 
Hvad kan du se langt væk?
Hvor vil du lande?
Hvordan har du det?


3 24


Hvad er dit yndlingsdyr?


Hvordan ser det ud?
Hvorfor kan du bedst lide det?
Hvorfor er det specielt sødt / sejt?
Hvad spiser det?
Hvordan passer man det?


3 22


3 23


3 24







3 25


Fortæl en vits til mig.


Så fortæller jeg også en:-)


3 26


Hvilken ferie drømmer du om?


Hvad kan man lave?
Hvem skal med?
Hvilken ferie kan du bedst huske?
Hvorfor?


3 27


Uden at sige ordet sne, skal du 
fortælle, hvad det er. Forestil dig, at 
du skal fortælle det til en fra Afrika, 
der aldrig har set sne.


Hvordan mærkes det?
Hvordan ser det ud?
Hvad kan man med sne? 
Bygger man noget?


3 26


3 27


3 25







3 28


Uden at sige ordet græsslåmaskine,  
skal du fortælle, hvad det er. 


Hvordan ser maskinen ud?
Hvordan kan man få den til at køre?
Hvad bruger man den til?
Er der mange, der har sådan en?
Hvem har ikke sådan en?


3 29


Uden at sige ordet træben,  
skal du fortælle, hvad det er.


Hvem har sådan et?
Hvorfor har han / hun fået det?
Hvordan er det at gå på sådan et?
Kan man løbe?


3 30


Fortæl, hvordan det er i efteråret.


Hvordan ser det ud?
Hvad laver man?
Hvordan er vejret?
Hvad glæder du dig til?


3 28


3 29


3 30







3 31


Fortæl, hvordan det er om vinteren.


Hvad kan man så lave?
Kan du lide vinter?
Hvorfor?
Kender du nogle, der ikke kan  
lide vinter?
Rejser man? Hvorhen og hvorfor?


3 32


Fortæl, hvordan der er om  
sommeren.


Hvad kan man lave?
Kan du lide sommer?
Hvorfor?
Kender du nogen, der ikke kan  
lide sommer?
Rejser man? Hvorhen og hvorfor?


3 33


Uden at sige ordet briller,
skal du fortælle, hvad det er.


Hvad bruger man dem til?
Hvordan ser han / hun ud,  
der har dem på?
Kender du nogen, der bruger briller? 
Hvem?


3 32


3 33


3 31







3 34


Uden at sige ordet computer,
skal du fotælle, hvad det er.


Hvordan ser den ud?
Hvem har sådan en?
Kender du nogle, der ikke har sådan en?
Hvad kan man bruge den til?
Er det sjovt eller kedeligt at bruge den?
Må man altid bruge den?


3 35


Hvornår har du sidst været  
ved lægen?


Hvad var der galt?
Hvad skulle du gøre?
Hvordan blev det bedre?
Hvem var med? 


3 36


Uden at sige ordet rulleskøjter,
skal du fortælle, hvad det er.


Hvordan ser de ud?
Hvem bruger sådan nogle?
Hvordan tager man dem på?
Kan alle bruge dem?
Er det farligt?
Er det sjovt?


3 34


3 35


3 36







3 37


Uden at sige hvem, du tænker på, 
skal du beskrive et familie medlem 
(søster, mormor, tante...)


Hvordan ser hun / han ud?
Hvilke interesser har hun / han?
Hvordan bor hun / han?
Hvad er hun / han god til?


3 38


Fortæl, hvorfor man skal gå i bad.


Hvad skal man gøre, før man går i bad?
Hvad skal man medens, man er i bad?
Hvad skal man huske, når man er færdig 
med at bade?
Hvad sker der, hvis man aldrig
går i bad?


3 39


Fortæl om et bål.


Har du været med til at lave et bål?
Sammen med hvem?
Er det dejligt at lave bål?
Hvorfor?
Må du selv lave bål?  
Hvem kan man lave bål med?
Hvad kan man lave på / omkring  
et bål? 


3 38


3 39


3 37







3 40


Beskriv en tegneseriefigur uden  
at sige navnet.


Hvordan ser den ud?
Hvad er den god / dårlig til?
Hvor kender du den fra?
Har han / hun en ven?
Hvorfor kan du lide / ikke lide  
denne figur?


INFOKORT


3


FORTÆL OM DET
At kunne fortælle er at kommunikere, og det skal  
altid styrkes og dyrkes.
 
Denne bunke kort kan bruges på 2 måder.
1.  Her bruges kun billedet (ikke nødvendigt at  


kunne læse).
2.  Her er det nøvendigt, at mindst én kan  


læse det, der står.


Se bagside...


3 40


1.  For spillere, der endnu ikke kan læse:
• Se på billedet
 • Fortæl mindst 5 ting, der beskriver billedet 
• Medspiller tjekker bagefter, om det passer


2.  Træk et kort og læs opgaven højt. Nu skal der for-
klares mest muligt, og medspilleren kan evt. stille 
uddybende spørgsmål. 


  På kortene er der idéer til flere spørgsmål, man kan 
stille undervejs, for at der bliver sagt mere. Find 
meget gerne selv på bedre spørgsmål, der passer til 
det, der fortælles.


Ud over, at det er meget vigtigt at træne sproget, 
beskrive, forklare og argumentere, er det godt  
for alle at blive lyttet til. Det giver en dejlig  
fornemmelse af at blive værdsat. 3












Handlingskort - klip ud


1


at stjæle


at slå


at hoppe


at bide


at lukke


at flyve


at spytte


at klappe


at elske


at åbne


at køre


at skrive







Handlingskort


at læse


at vaske sig


at male


at hoste


at brække  
(noget)


at opdage


at rejse sig


at smække


at spise


at spille


at prutte


at arbejde


2
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Handlingskort


at sove


at stikke af


at banke


at rejse


at løbe


at ringe


at skubbe


at bide


at sladre


at drikke


at besøge


at råbe
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Jeg hedder Jørgen� 


Har I lidt tid til at høre på en bedstefar, der 
faktisk godt kunne være jeres egen? 
Jeg vil gerne fortælle jer om, hvordan en 
dreng boede for mange år siden�


Jeg synes, det er vigtigt at fortælle om min 
by og min barndom� 


En dag, da jeg gik en tur i min gamle by,  
så jeg, at alt var forandret�


Det hus, jeg boede i som barn, var revet 
ned� Naboens hus var revet ned� Genboens 
hus var revet ned� Slagterens hus var revet 
ned� Ostehandlerens hus var revet ned� 
Grønthandlerens hus var revet ned�  
Barberens hus var revet ned� Ja, alt var revet 
ned�


Vil I høre om, hvordan det hele så ud?  
I kan få at vide, hvem jeg legede med og 
meget mere�


Intro
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Jeg boede på en vej, der hedder Calvinsvej i 
Fredericia� Jeg boede i nummer 3� 


Nummer 3 var et stort gulkalket hus i to 
etager� Jeg syntes i hvert fald dengang, at 
det var stort� Der var kælder, stue-etage og 
første sal� 


Vi boede i stueetagen� Stueetagen var hævet 
et stykke over gaden� Når man stod ude på 
gaden, skulle man op ad nogle trapper til 
hovedindgangen� 
Over hovedindgangen var en slags altan, 
som hørte til første sal�
På første sal boede hr� og fru Boysen� Fru 
Boysen underviste i orgelspil� Hun havde 
dårligt ben og gik med krykker�


Til vores lejlighed hørte to værelser i 
kælderen� Jeg havde det ene, og min søster 
Bodil havde det andet�


Fortæl om dit hus eller lejlighed�  
Jørgens tekst er skrevet i datid�  
Din skal være skrevet i nutid�


HusetHuset på Calvinsvej


Opgave


3
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Vælg en opgave
1.  Hvordan ser der ud inde i den lejlighed eller det hus, 


du bor i? Lav en beskrivelse� 


2.  Tegn et sted du specielt godt kan lide at være�  
Skriv om det sted� 


 · Hvordan ser der ud? 
 · Hvordan lugter der? 
 · Hvad laver man der? 
 · Er der nogle lyde? 
 · Hvorfor er det dejligt at være der? 


Vores lejlighed lå i stuetagen� Når man gik ind ad 
hoveddøren, kom man ind i en trappeopgang� 


Lige over for hoveddøren var døren ind til selve 
lejligheden� Først kom man ind i en entre� Der 
var knage til at hænge udetøjet op på� I entreen 
var der fire døre: to til højre, en til venstre og 
en lige frem�
Døren til venstre førte ud til køkkenet� De to 
døre til højre var til stuerne, og hvis man gik 
lige frem, kom man først ind i soveværelset� 
Bag soveværelset lå wc’et�


Vi var heldige, for vi havde også to værelser i 
kælderen� Et til mig og et til min søster� 
Jeg havde værelset ud mod gården, og Bodil 
havde værelset ud mod gaden� Efter datidens 
forhold var det meget flot at have sit eget 
værelse�
Når der var gæster, måtte jeg afgive mit 
værelse og sove på sofaen oppe i stuen�


HusetVores lejlighed4
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Hvordan hjælper du dine forældre?  
 · Har du pligter?
 · Hvad skal du lave?  
 · Hvor tit?
 · Får du lommepenge?  
 · Hvad synes du om det?  
Skriv om det�


Da jeg var barn fyrede man med koks, og to 
rum i kælderen var til at opbevare brændsel i� 
Derfor hed de koksrum� 


Når vi fik brændsel, kom en lastbil med kul 
og hældte det ud på fortovet�  


Så blev vinduerne hægtet af, og fra fortovet 
blev det skovlet ned i kælderrummet�


Det var jeg selvfølgelig med til� Når min 
far og jeg var færdige med det, var vi selv 
sorte som kul – både indvendig og udvendig� 
Støvet sad langt oppe i næseborene og langt 
inde i ørerne�


HusetSort som kul


Opgave


5
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HusetOversvømmelse


Vælg en opgave


I kælderetagen var der to værelser�  
Min søster Bodil havde det ene, og jeg  
havde det andet� 


Værelsesvinduerne lå lige i jordhøjde, så 
hvis det regnede meget, løb regnvandet  
ofte ind af vinduet� 


Vi oplevede af og til oversvømmelse nede 
i kælderen� Havde det regnet meget om 
natten, blev vi hurtigt vågne, når vi om 
morgenen med bare fødder stod ud i et  
godt lag koldt vand�


Men jeg var meget glad for mit eget værelse�


1. Tegn dit værelse og beskriv det� 


2.  Fortæl om en af de ting, der betyder noget 
for dig i dit værelse�  
Hvorfor er den speciel?


6
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Opgave
Fortæl om din cykel eller en cykel,  
du ønsker dig�  
 · Hvordan ser den ud?  
 · Hvor tit bruger du den?  
 · Hvorhen cykler du? 


Vores koksrum havde min far delt op i to 
halvdele ved hjælp af brædder fra væg til 
væg� Væggen var ca� 1 meter høj�


I halvdelen ud mod gaden var der brændsel� 
I den anden halvdel havde min far indrettet 
et lille værksted, der hovedsageligt blev 
anvendt til at reparere sko og cykler�


Under krigen var det svært at købe 
ordentlige sko og cykler� Læder og gummi 
var en mangelvare� Derfor måtte der stor 
opfindsomhed til for at holde sko og cykler 
ved lige� 


Ofte blev der brugt træ i stedet for læder 
og gummi� Var det helt galt med at 
skaffe cykeldæk, satte man træ omkring 
cykelhjulene i stedet for gummi� 


HusetKoks, cykler og sko7
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Opgave
•  Skriv om hvor I har vandhaner,  


der hvor du bor� 
•  Prøv at beskrive, hvad du bruger 


vand til i løbet af en dag? 
•  Hvordan vil det være kun at have 


én vandhane med koldt vand? 


HusetKoldt vand


Dengang havde vi kun én vandhane i hele 
lejligheden� Den var i køkkenet, og der var 
kun koldt vand i hanen�


Ved den ene køkkenvandhane skulle hele 
familien vaskes, og ved samme vask skulle 
der laves mad og vaskes op� Det var også 
derfra, vandet skulle hentes, når huset 
skulle gøres rent�


Når der var gæster, stod man i kø ved 
vandhanen�


Om vinteren var vandet i røret meget tit 
frosset til is� Så skulle hele vandrøret tøs op� 
Det kunne være besværligt� 


8
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HusetKul og koks


Vælg en opgave


Der var kun én kakkelovn i vores lejlighed� 
Den stod i dagligstuen� I den fyrede vi med 
kul og koks�


Da der var mangel på brændsel, var det kun 
dagligstuen, der blev varmet op� Døren ud til 
gangen og til den fine stue var omhyggeligt 
lukket� Det betød at alle de andre rum: 
Soveværelset, køkkenet, den fine stue og 
entreen var iskolde�


Dynerne i soveværelset var så kolde, at der 
var rim og sommetider endda is på dem�


Kul og koks lå nede i kælderen, så der måtte 
vi ned med kulspanden flere gange om 
dagen for at hente kul op�


1.  Hvordan varmer I jeres hus op? 
Ved du, hvor varmen kommer fra? 


2.  Fortæl om en morgen, du vågner,  
og der er is på dynen�


9
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Vælg en opgave
1.  Skriv om noget, du har været flov over�  


Du kan fx fortælle om, hvordan du har prøvet 
enten at undgå nogle mennesker eller prøvet 
at skjule, det du var flov over�


2.  Digt en lille tekst om, hvad Gas-Jensens kone 
tænker, når hun skal ud for at købe ind eller 
af andre årsager bliver nødt til at forlade 
lejligheden�


I køkkenet over vores gasapparater sad der på 
væggen en gasmåler, der registrerede, hvor meget gas 
vi brugte til madlavningen� 


Gas-Jensen kom en gang om ugen for at måle vores 
gasforbrug� Han tømte gasmåleren for gasmønter og 
solgte os en ny forsyning af gasmønter�
Under krigen var gas nemlig også rationeret� Hver 
by havde sit gasværk, der i rørledninger sendte gas 
rundt til husstandene� 
Gas-Jensen var en lille rund mand, meget flink over 
for børn� Han var selv barnløs� 
Vi kendte ham rigtig godt, for han var nemlig 
opgangsnabo til nogle af mine forældres gode venner�
En dag kom der helt overraskende en anden 
gasmåler, som måtte fortælle, at Gas-Jensen desværre 
var kommet i fængsel� Han havde i længere tid ført 
falsk regnskab med gasmønterne og puttet penge, 
som han skulle afregne med gasværket, i sin egen 
lomme� 
Det gjorde et stort indtryk på mig, for jeg kunne rigtig 
godt lide ham� Vi var også rigtig kede af det på hans 
kones vegne� Hun var meget flov over det og havde 
svært ved at hilse på naboerne� 


HusetGas-Jensen10







11 HusetEt minde fra loftet


Et enkelt minde har jeg fra loftet� Et minde 
som jeg aldrig glemmer� Det er fra krigen� 
En sen aften var der luftalarm� Normalt 
under en luftalarm stod vi nede i kælderen� 


Men denne gang hentede min far mig op 
på loftet� Gennem loftsvinduerne kunne 
jeg se en luftduel mellem tyske og engelske 
flyvere� Der var fem eller seks flyvere, der 
cirklede og styrtdykkede� Projektilerne fra 
deres maskinkanoner sendte lysspor hen 
over himlen� 


Hvorfor min far lod mig komme op for at 
se kampen mellem de tyske og de engelske 
flyvere, forstår jeg ikke her mange år senere� 
Under krigen var der store bjælker og 
sandsække for kældervinduerne, sådan at 
kælderen virkede som et beskyttelsesrum�


 
Vælg en opgave
1.  Skriv om et minde, du har�  


Det kan være uhyggeligt og spændende, 
eller sjovt og rart�  
Du bestemmer�


2.  Forestil dig, at du er Jørgen, der står på 
loftet�  
Fortæl om duellen�
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Vælg en opgave
1.  Hvad er sjovt at lave i en have?  


Hvordan ser der ud?


2.  Skriv om hvor og hvordan, du holder orden 
hjemme� Eller holder du helst ikke orden?


3.  Kender du nogen, der er lidt utryg ved andre 
mennesker� Skriv om det�


4.  Digt en lille historie om, hvorfor fru Dahl var 
bange for mennesker� 


5.  Lav en beskrivelse af din skoletaske�  
Hvordan ser den ud? Hvad er den lavet af?  
Hvad måler den? Hvad er der i? Hvorfor er du 
glad for den eller træt af den? 


Når jeg som dreng sad i vinduet på mine 
forældres soveværelse, kunne jeg se skråt ned 
i naboens have� Naboen hed Dahl� Deres have 
var meget velholdt� Ikke et eneste lille stykke 
ukrudt fik lov til at titte frem�


Haven lignede en lille kirkegård – dog uden 
gravsten� På havegangene lå fine hvide sten, 
og der groede små hække omkring hvert bed� 
Hækkene var 10-20 cm� høje�


Når solen stod op, kunne vi høre fru Dahl rive 
havegangene� Hun var klædt helt i sort og havde 
altid kludesko på� Lige så snart der var liv uden for 
nabohusene, gik hun ind og gemte sig� 


Hun var nemlig menneskesky�


NaboerFru Dahl12
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Vælg en opgave
1.  Skriv om en person, du var bange for 


eller stadigtvæk er lidt bange for�


2.  Skriv om et hus, du synes er uhyggeligt�  
Hvis du ikke ved, hvem der bor i huset,  
må du gerne forestille dig det�


3.  Skriv en gyserhistorie om dengang … 


4.  Lav historien om til at handle om  
”Det hyggelige hus”�


Naboer


Selv om vores nabo hr� Dahl var kollega til 
min far, havde vi aldrig noget med dem at 
gøre� Dahl kom ikke ind til os, og jeg havde 
heller aldrig været inde i deres hus�


Deres tre vinduer ud mod gaden lignede 
bare sortmalede flader� Skød vi en bold ind i 
deres have, var den tabt for altid� 
Da jeg var helt lille, var jeg bange for at gå 
forbi deres hus� Jeg gik over på det andet 
fortov, og først når jeg var kommet forbi 
Dahls hus, turde jeg gå over på den rigtige 
side igen� 


Tænker jeg tilbage, har jeg sikkert været en 
rigtig bangebuks - særligt i forhold til voksne�  


Det uhyggelige hus13







14


 
 1. Skriv om en af dine naboer


2. Skriv om et dyr, du er bange for�


3.  Skriv hvad Emils mor siger til ham,  
når han vågner næste morgen�


Ved siden af os boede bager Dalgaard� Et højt 
plankeværk skilte bagerens ejendom, og det 
hus vi boede i� 


Noget af det jeg særligt husker, var duften 
fra bageriet, og en frygtelig, lille, sort, arrig 
hund, der snerrede og bed, hvis den kunne 
komme til det�


Der var selvfølgelig altid et hul i 
plankeværket, som køteren kunne komme 
ud af� Derfor var jeg nødt til så stille som 
muligt at liste ud fra vores baggård og ud 
langs plankeværket for ikke at få hundens 
tænder i benene�


Jeg husker også bagerens søn Emil, der altid 
sang� Emil kom tit slingrende og syngende 
fuld hjem om aftenen� Så stod han og 
hamrede på porten, indtil hans mor lukkede 
ham ind�


Vælg en opgave


NaboerEn arrig køter14
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Vælg en opgave
1.  Skriv om, hvornår de voksne,  


du kender, bekymrer sig�


2.  Skriv om, hvad du laver i et køkken�  
Fortæl, hvordan du gør, når du enten 
bager eller laver mad�


3.  Skriv om, hvordan trafikken har  
ændret sig siden, Jørgen var barn�  
Også gerne hvordan biler ser ud osv�  


Vores nabo bagermester Dalgaard boede på 
hjørnet af Calvinsvej og Vesterbrogade og 
havde bagerforretning�
 
Fru bagermester Dalgaard var bekymret for 
os børn, der legede på vejen� Hun var bange 
for, at vi skulle blive kørt over, og hun kunne 
ikke forstå at min mor turde lade mig gå 
over Vesterbrogade�


Fru Dalgaard kunne heller ikke forstå, at vi 
næsten aldrig købte brød hos hende, men 
det havde vi ikke råd til� Min mor bagte al 
brød selv – dog ikke rugbrød�


NaboerEn bekymret bagerfrue15
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Vælg en opgave
1.  Skriv om, nogen du kender, der er helt 


forskellige� 


2.  Skriv historien om, så det hele er modsat� 
Modsætningspar til inspiration:  
sjov – kedelig, munter – trist,  
stille – larmende, smuk – grim, stor - lille�


3.  Kender du en, der er håndværker?  
Fortæl om ham�


Jeg vil gerne fortælle lidt om Blik-Hansen, 
der boede lige over for os� 


Blik-Hansen var blikkenslagermesteren og 
hed Peter Hansen� Hans kone hed Marie og 
var den tykkeste dame, jeg nogen sinde har 
set� Hun havde verdens mindste køkken, og 
hun kunne kun med besvær dreje sig rundt i 
køkkenet�


Til gengæld var Blik-Hansen den tyndeste 
mand, jeg har set� Han kunne simpelthen 
ikke være tyndere�


NaboerBlik-hansen og Marie16
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Vælg en opgave
1.  Skriv om, når du får lyst til noget, du ikke må�  


Har du nogle gode råd til, hvad man skal gøre?


2.  Har du set fulde mennesker? Hvordan kan man 
se, at de er fulde? Hvad gør de?  
Skriv om det?


3.  Skriv om når nogen holder øje med én for deres 
egen skyld� Har du selv prøvet det? 


Dengang drak håndværkere meget� Efter 
fyraften var det almindeligt at sætte sig 
sammen og få et par øl� Det kunne let blive 
til flere, og for nogle til så mange, at de drak 
deres ugeløn op�


Vores genbo Blik-Hansen drak i sine unge 
dage� Så fik hans kone Marie fat i ham, og 
de meldte sig ind i Blå Kors, som var en 
forening, hvor de lovede at støtte hinanden 
mod drikkeriet�
Blikkenslagerfamilien måtte altså ikke nyde 
øl og spiritus� 


Alligevel ville Blik-Hansen meget gerne have 
en enkelt øl og snaps, men under Maries 
skarpe øjne holdt han sig fra flasken�


NaboerFor meget øl17
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Vælg en opgave
1.  Skriv om nogen, der har været  


ude for en ulykke�


2. Skriv historien om til nutid�


Hele familien ’Blik-Hansen’ var medlem 
af en afholdsforening� Blik-Hansen var 
blikkenslager, og hans kone holdt skarpt øje 
med sin mand� 


Desværre nåede Maries vagtsomme blik 
ikke sønnen Kaj overalt� Han kunne komme 
meget beruset hjem� 


Når han slingrede og stank for meget, 
ringede han somme tider på hos min far og 
mor for at sidde og få noget af alkoholen ud 
af blodet�
Marie holdt over for andre og specielt 
over for afholdsforeningen fast i, at Kaj 
overhovedet ikke drak�


En dag skete der det ulykkelige, at Kaj, 
da han arbejdede oppe på et tag, fik et 
hjertetilfælde og faldt ned og døde� 


NaboerKajs styrt18
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Vælg en opgave
1.  Findes der nogle værksteder, fabrikker eller andre 


erhverv tæt på, hvor du bor� Hvad laver de? Hvordan 
arbejdes der? Bruges der maskiner? Er det farligt/
ufarligt?


2.  Hvis der ikke findes nogen, har du her en ide til, 
hvordan du måske kan starte din tekst� Du skal selv 
lave teksten om, så den passer til det sted du bor�  
Der er ikke mange, der arbejder lige der, hvor jeg bor.. De, der arbejder, 
tager bussen eller bilen og kører til et andet område hver dag. De, der  
ikke arbejder, er bare hjemme. Hvor jeg bor, er der næsten heller ingen  
små butikker. Vi køber ind…  


3.  Fortæl om nogen, du kender, der har et hårdt arbejde�


’Blik Hansen’ boede lige overfor� Hans blikkenslager-
værksted lå i stueetagen i en 2-etagers bygning omme i 
baggården� 


Blikkenslagerværkstedet var et rigtigt gammeldags 
koldt værksted� Jeg husker et stort bord i midten med en 
kæmpe klippemaskine til at klippe zinkpladerne over 
med� Den havde et stort håndtag� Med håndkraft trak 
blikkenslageren saksen ned over pladerne�
For at ’lime’ – det hedder rigtigt lodde – havde 
de loddekolber, der skulle opvarmes over nogle 
petroleumsbrændere, så de kunne blive varme nok til at 
smelte det bly, der blev brugt til at lodde med�
Det lugtede forfærdeligt� Loddekolben blev dyppet i noget 
der hed karbid� Med karbiden rensede Blik-Hansen selve 
loddekolbehovedet�


Blikkenslagerarbejdet var koldt, hårdt og dårligt betalt� 
Vores blikkenslager kunne ikke lide at tage for mange 
penge for sit arbejde� Han var alt for flink og beskeden� 
Derfor var han altid fattig, men også meget vellidt�


NaboerBlikkenslagerværkstedet19
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Vælg en opgave
1.  Skriv om noget, du har lavet i træ  


evt� i sløjd� 


2.  Kender du nogen, der arbejder ved farlige 
maskiner� Skriv om dem�


3.  Skriv om, hvordan der ser ud på din vej/
gade�


Snedkerværkstedet lå på første sal 
i værkstedbygningen oven over 
blikkenslagerværkstedet� For at komme op 
til snedkerværkstedet skulle man gå op ad 
en smal trætrappe�


I dag forstår jeg ikke, hvordan det kunne 
lade sig gøre at have et snedkerværksted, 
hvor man skulle op ad en faldefærdig smal 
trætrappe med tunge brædder og ned igen 
med færdiglavede ting�
Snedkerværkstedet var meget sjovere end 
blikkenslagerværkstedet neden under� Her 
var varmere, og der lugtede dejligt af træ�


Og der var nogle store og spændende, men 
farlige maskiner!


NaboerSnedkerværkstedet 20
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Vælg en opgave
1.  Kender du nogen, der har været ude for 


en ulykke? 
Fortæl om det sted ulykken skete og om 
selve ulykken�


2.  Prøv at være Jørgen� Fortæl om ulykken i 
snedkerværkstedet� Du skal skrive i jeg-
person� Fx Da jeg hørte ambulancen løb jeg 
ud på vejen…


3.  Hvordan klarede snedkeren sig efter 
ulykken?


Jeg glemmer aldrig den dag, jeg hørte en 
ambulanceudrykning standse lige uden for 
værkstedsbygningen� Selvfølgelig løb jeg 
over vejen for at se hvad der var sket� 


Snedkeren kom vaklende ned ad trappen 
med håndklæder omkring hånd og arm� 
Ud af håndklæderne dryppede blodet hele 
vejen ned ad trappen og hen til ambulancen� 
Han havde fået den højre hånd i en 
skæremaskine og skåret alle fingrene over�


Når jeg senere så ham uden fingre på 
den højre hånd, tænkte jeg altid på den 
forfærdelige dag�


NaboerUlykken21

















Prinsessen og de farvestrålende poser.


Der var engang en konge. Han havde en smuk datter. Datteren 
havde altid ondt i maven om natten. Ingen kunne forstå 
hvorfor. Kongen sagde: ”Jeg giver min datter og det halve 
kongerige til den mand, der finder ud af hvorfor”.


En bager kom op på slottet. Bageren sagde, at han gerne ville 
prøve at finde ud af det. Kongen gav bageren tre dage og tre 
nætter til at finde ud af, hvorfor kongedatteren altid havde 
ondt i maven om natten.  Bageren skulle sidde på en stol i 
prinsessens værelse om dagen. Om natten skulle bageren 
sove udenfor prinsessens dør. Han sad og så på prinsessen. 
Hun legede med alle sine farvestrålende poser.  Om natten 
kunne han kikke ind ad nøglehullet, og se at hun legede med 
de farvestrålende poser til langt ud på aftenen. Det var sent 
før hun faldt i søvn. Pludselig midt om natten skreg hun højt, 
for nu havde hun fået ondt i maven. Bageren ville give hende 
noget sundt brød at spise. Prinsessen ville ikke have noget 
brød. Hun bare skreg og skreg. Bageren kunne ikke give en 
forklaring. Kongen sendte ham væk.


Næste dag kom en yogalærer op på slottet. Yogalæreren sagde, 
at han gerne ville prøve at finde ud af, hvorfor hun altid fik 
ondt i maven. Kongen gav yogalæreren tre dage og tre nætter 
til at finde ud af det. Yogalæreren satte sig på stolen, og så 
at prinsessen legede med alle sine farvestrålende poser. Om 
natten vågnede hun pludseligt og skreg højt. Nu havde hun 
fået ondt i maven igen. Yogalæreren ville give prinsessen 
nogle afslapnings-øvelser. Prinsessen ville ikke have nogle 
afslapningsøvelser,  og skreg bare videre.
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Den syvende dag kom en lille fyr fra 4. klasse op på slottet.  
Kongen ville sende ham væk. Den friske fyr mente dog, at 
han nemt kunne kurere prinsessen. Kongen gav den friske fyr 
tre dage og tre nætter til at finde ud af, hvorfor kongedatteren 
altid havde ondt i maven.   Den lille friske fyr skulle sidde på 
en stol i prinsessens værelse om dagen, og om natten skulle 
han sove udenfor prinsessens dør.  Det ville han ikke, for 
han ville være inde på prinsessens værelse, hvilket han så 
fik lov til. Han sad og legede med prinsessen og alle hendes 
farvestrålende poser.  Kongen, som lå i sin seng, ventede på at 
hun skulle begynde at skrige højt, men prinsessen skreg slet 
ikke den nat. Næste morgen kom prinsessen og den friske fyr 
storgrinende ned til morgenmad i kongesalen.  


Kongen, som var i godt humør, ville høre, hvorfor prinsessen 
ikke havde haft mavesmerter om natten. Han tabte munden af 
forbavselse, da han hørte, at det var fordi, de havde været TO 
til at deles om alt det slik, der var i de farvestrålende poser.
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prinsessen og de farvestrålende poser


der var engang en konge han havde en smuk datter datteren 
havde altid ondt i maven om natten ingen kunne forstå hvorfor 
kongen sagde: ”Jeg giver min datter og det halve kongerige til 
den mand, der finder ud af hvorfor”


en bager kom op på slottet bageren sagde, at han gerne ville 
prøve at finde ud af det kongen gav bageren tre dage og tre 
nætter til at finde ud af, hvorfor kongedatteren altid havde 
ondt i maven om natten bageren skulle sidde på en stol i 
prinsessens værelse om dagen om natten skulle bageren sove 
udenfor prinsessens dør han sad og så på prinsessen hun 
legede med alle sine farvestrålende poser om natten kunne 
han kikke ind ad nøglehullet, og se at hun legede med de 
farvestrålende poser til langt ud på aftenen det var sent før hun 
faldt i søvn pludselig midt om natten skreg hun højt, for nu 
havde hun fået ondt i maven bageren ville give hende noget 
sundt brød at spise prinsessen ville ikke have noget brød hun 
bare skreg og skreg bageren kunne ikke give en forklaring 
kongen sendte ham væk


næste dag kom en yogalærer op på slottet yogalæreren sagde, 
at han gerne ville prøve at finde ud af, hvorfor hun altid fik 
ondt i maven kongen gav yogalæreren tre dage og tre nætter 
til at finde ud af det yogalæreren satte sig på stolen, og så 
at prinsessen legede med alle sine farvestrålende poser om 
natten vågnede hun pludseligt og skreg højt nu havde hun 
fået ondt i maven igen yogalæreren ville give prinsessen 
nogle afslapnings-øvelser prinsessen ville ikke have nogle 
afslapningsøvelser, og skreg bare videre
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den syvende dag kom en lille fyr fra 4. klasse op på slottet 
kongen ville sende ham væk den friske fyr mente dog, at han 
nemt kunne kurere prinsessen kongen gav den friske fyr tre 
dage og tre nætter til at finde ud af, hvorfor kongedatteren 
altid havde ondt i maven den lille friske fyr skulle sidde på en 
stol i prinsessens værelse om dagen, og om natten skulle han 
sove udenfor prinsessens dør det ville han ikke, for han ville 
være inde på prinsessens værelse, hvilket han så fik lov til han 
sad og legede med prinsessen og alle hendes farvestrålende 
poser kongen, som lå i sin seng, ventede på at hun skulle 
begynde at skrige højt, men prinsessen skreg slet ikke den nat 
næste morgen kom prinsessen og den friske fyr storgrinende 
ned til morgenmad i kongesalen  


kongen, som var i godt humør, ville høre, hvorfor prinsessen 
ikke havde haft mavesmerter om natten han tabte munden af 
forbavselse, da han hørte, at det var fordi, de havde været TO 
til at deles om alt det slik, der var i de farvestrålende poser
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Tillægsords-kort (sværhedsgrad 1)


S. 1


at være


lille stor
at være


at være


sød dum
at være


at være


god ond
at være


1.1 1.1


1.2 1.2


1.3 1.3







Tillægsords-kort (sværhedsgrad 1)


S. 2


at være


smuk grim
at være


at være


glad sur
at være


at være


stærk svag
at være


1.4 1.4


1.5 1.5


1.6 1.6


(pæn)







Tillægsords-kort (sværhedsgrad 1)


S. 3


at være


ung gammel
at være


at være


modig bange
at være


at være


lækker klam
at være


1.7 1.7


1.8 1.8


1.9 1.9


(ulækker)







Tillægsords-kort (sværhedsgrad 1)


S. 4


at være


varm kold
at være


at være


tynd tyk
at være


at være


klog dum
at være


1.10 1.10


1.11 1.11


1.12 1.12*







Tillægsords-kort (sværhedsgrad 2)


S. 5


at være


let tung
at være


at være


flot hæslig
at være


at være


kort lang
at være


2.1 2.1


2.2 2.2


2.3 2.3


(nydelig)







Tillægsords-kort (sværhedsgrad 2)


S. 6


at være


fuld tom
at være


at være


rig fattig
at være


at være


farlig ufarlig
at være


2.4 2.4


2.5 2.5


2.6 2.6







Tillægsords-kort (sværhedsgrad 2)


S. 7


at være


nemt svært
at være


at være


blank mat
at være


at være


ren snavset
at være


2.7 2.7


2.8 2.8


2.9 2.9


(beskidt)







Tillægsords-kort (sværhedsgrad 2)


S. 8


at være


blid rå
at være


at være


sort hvid
at være


at være


ny laset
at være


2.10 2.10


2.11 2.11


2.12 2.12







Tillægsords-kort (sværhedsgrad 3)


S. 9


at være


våd tør
at være


at være


lys mørk
at være


at være


blød hård
at være


3.1 3.1


3.2 3.2


3.3 3.3







Tillægsords-kort (sværhedsgrad 3)


S. 10


at være


stribet prikket
at være


at være


glat krøllet
at være


at være


slank fed
at være


3.4 3.4


3.5 3.5


3.6 3.6







Tillægsords-kort (sværhedsgrad 3)


S. 11


at være


skæv lige
at være


at være


dyr billig
at være


at være


træt frisk
at være


3.7 3.7


3.8 3.8


3.9 3.9


(udhvilet)







Tillægsords-kort (sværhedsgrad 3)


S. 12


at være


alvorlig  jollet
at være


at være


smal bred
at være


at være


flink streng
at være


3.10 3.10


3.11 3.11


3.12 3.12


f







Tillægsords-kort (udfyld selv)


tillægsord


S. 13


at være at være


at være at være








Hønsehuset


(træk et gøre-kort) fx ’at stikke af ’  


Pip og Gok løber ind i hønsehuset, men der er 
så kedeligt, for der ligger hønemor og alle de 
andre høns bare helt stille og lægger æg. De to 
kyllinger løber ud igen. De aner ikke, hvad de skal 
lave. De hakker lidt på hinanden, men det er ikke 
sjovt. De skraber lidt i jorden, men den er hård, 
og der er ikke flere orme. De keder sig bravt.


Her er et eksempel på en lang historie, hvor der er brugt: 
4 skriverammekort, et startkort og et gøre-kort.


titel


hvem 
hvor


hvad


Jens Hansen har en bondegård. Der 
er mange marker. Bagved  gården 
ligger en skov.  I hønsegården løber 
kyllinger rundt. Kyllingerne Pip og 
Gok keder sig enormt.


at stikke af


S. 1
Fortsættes næste side







S. 2


De prøver at hoppe op på nogle pinde, der hænger 
i hønsegården, men små kyllinger kan ikke komme 
derop. De andre 100 kyllinger pipper og pipper. Pip 
får ondt i hovedet. Pip lægger sine vinger omkring 
hovedet, for der er så meget larm i den kedelige  
hønsegård. 
Så får Gok en god idé: ”Skal vi ikke stikke af?”, 
spørger han Pip. Hun er straks med på ideen. 
De finder ud af, at der er et lille hul i hegnet 
nede i hjørnet. De hakker lidt i jorden på vej ned 
til hjørnet, for at de andre ikke skal opdage det. 
”Det bliver bare så spændende”, hvisker Pip til 
Gok. ”Der sker garanteret mere i skoven end her 
i den kedelige hønsegård”.  Da de kommer ned til 
hullet i hjørnet, smutter de ud og løber alt, 
hvad deres små ben kan. Op i skoven. Og nøj, 
hvor er der dejligt! Det er helt stille! Og jorden 
er så skøn. Der er fuld af bløde blade i sko-
vbunden. Lige til at skrabe i for små kyllingefød-
der. Der er så mange regnorme. Pip og Gok æder 
og æder den ene regnorm efter den anden. Deres 
maver bliver runde og mætte.  De lægger sig ned 
og hviler. 
Pludselig ser Gok to kæmpe orange øjne, der 
kikker på dem bag en lille busk.  ”DET ER 
RÆVEN, SOM MOR HAR FORTALT OM!”, 
skriger Gok og begynder at løbe. Pip vågner op, 
og begynder at løbe. De kan ikke løbe særlig 
hurtigt med de runde mætte maver og de korte 
små kyllingeben. Men de løber ALT, hvad de kan.


Lige før de når ned til smuthullet i hønsegården 
har ræven indhentet dem – og han hapser ud 
efter dem.  Han får fat i Pips ene ben og bider 
et par tær af. De andre kyllinger i hønsegården 
pipper og skræpper højt. Hønsene kommer ud 
og flakser op. Lille Pip humper ind i hønsehuset 
og lægger sig i en lun rede og græder. Hun er 
glad for at være hjemme igen i den kedelige – men 
sikre hønsegård.


b eller k
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på sommerferie
pia skal på ferie hos 
mormor og morfar de skal 
i sommerhus pia elsker at 
være på ferie det er altid 
hyggeligt det er bedst, når 
lillebror malte ikke er med 
mormor og pia går tur på 
stranden de samler fine 
muslinger og limer dem 
på æsker pia viser morfar 
æskerne han synes, at de er 
meget flotte


Sk2.2a







hundepasning
søren har en stor schæferhund 
den hedder bjørn den har 
en stor tyk pels pelsen skal 
børstes hver dag det er sørens 
pligt at børste bjørn sørens 
bedste ven hedder martin 
martin har også en hund den 
hedder smut martin børster 
aldrig smuts pels hvorfor gør 
han ikke det det er fordi, den 
altid stikker af søren skal også 
gå en tur med bjørn hver dag 
efter skole bjørn er en stor 
hund han drikker meget vand 
søren giver den friskt vand 
hver dag 


Sk2.2a







brev til anna
emma savnede anna emma var 
flyttet til århus hun savnede 
anna emma ville ringe til anna 
det kunne hun bare ikke anna 
havde ikke telefon anna havde 
haft en telefon hun glemte den 
i bussen en dag nu må hun 
ikke få en ny telefon emma var 
frustreret hun savnede anna 
emma fik pludselig en god idé 
jeg skriver et brev til hende det 
bliver hun glad for det er så 
hyggeligt at få et brev


Sk2.2a







lysegrønt vasketøj
karen bor i valby hendes hus ligger 
på valgade hun har en stor have 
med mange grønne æbletræer 
karen hænger sit vasketøj til tørre 
i haven karens veninde mette 
kommer på besøg mette er hurtig 
til alting hun vil hjælpe karen med 
vasketøjet mette smider hurtigt 
tøjet ind i vaskemaskinen og starter 
den den snurrer og brummer da 
de har drukket kaffe, smutter 
mette lige på biblioteket karen skal 
hænge vasketøjet op karen åbner 
vaskemaskinen og begynder at 
græde alt hendes hvide tøj er blevet 
lysegrønt karen sætter sig ned skal 
jeg hænge det op måske skal jeg bare 
smide det ud 


Sk2.2a







emil ræser på fisketur
gamle gunnar bliver emils farfar 
kaldt gamle gunnar har en gammel 
knallert den er rusten og hedder puk 
farfar ræser altid rundt på den i sin 
baghave i esbjerg emil besøger sin 
farfar hver søndag emil keder sig 
i dag han lokker sin farfar til at få 
en tur på puk farfar griner højt og 
skråler at emil skal få en mægtig  
tur farfar smider en fisketaske over  
til emil fiske-stængerne tager han 
under armen så ræser gamle gunnar 
og emil af sted på puk emil holder 
godt fast og smiler de kører hurtigt 
ned til havnen i esbjerg


Sk2.2a







punktum
et punktum er et lille tegn 
det er faktisk blot en lille prik 
denne lille prik viser, at her 
skal man trække vejret, når 
man læser en tekst højt et 
punktum adskiller to sætninger 
punktum deler teksten op, så 
den er til at forstå  den lille prik 
er vores allervigtigste tegn efter 
punktum skal man starte med 
stort  også efter andre tegn 
skal man starte med stort det 
er efter udråbstegn (!) og efter 
spørgsmålstegn (?) husk også 
at skrive alle egennavne med 
stort (eva, magnus), og gader, 
byer og lande (æblevej, århus, 
danmark) 


Sk2.2a







nordskoven
den lille skovmus, hannibal, 
boede under et stort, gammelt 
træ dybt inde i en mørk skov 
skoven hed nordskoven 
hannibal havde en god ven 
det var uglen ulrik ulrik boede 
i den hule stamme i det 
gamle træ et stykke oppe om 
formiddagen mødtes de for at 
gå ud for at finde mad hannibal 
var frygtelig sulten, men ulrik 
tog det lidt roligere de ledte 
begge omhyggeligt overalt, men 
på hver sin måde hannibal 
rodede rundt mellem de visne 
blade efter små frø og modne 
bær, mens ulrik sad på en gren 
og holdt skarpt øje med alt, 
hvad der rørte sig


Sk2.2a







grønland
jonas og emilie bor i 
grønland de bor sammen 
med deres forældre i et lille, 
blåt træhus det ligger på en 
klippeskråning, der vender 
ud mod havet derude sejler 
børnenes far han hedder peter 
han har en rejekutter hans 
makker elias er ved at trække 
et trawl op af vandet de to 
mænd har meget travlt de skal 
nemlig være i havn, inden det 
bliver mørkt peter rækker elias 
nogle store kasser, som de 
hælder rejerne op i kasserne 
bliver stablet på kutterens dæk 
inden de sejler hjemad rejerne 
bliver pakket på rejefabrikken 
og sendt til danmark med et 
stort skib, som hedder 
 ”frida dan”


Sk2.2a







frankrig
hanne og lise sad på en 
bænk i skolegården hanne 
fortalte, at hun skulle til 
paris med sin familie i næste 
uge lise så på hanne og var 
helt misundelig på hende 
lise ville ønske at det var 
hende selv, der skulle rejse 
til fratostkort til lise fra paris 
hanne smilede og tænkte, at 
hun ville sende et postkort 
med hjerter på


Sk2.2a







jylland
da vi skulle køre til jylland 
sidste sommer, var det 
lige ved at gå galt først 
ville bilen ikke starte, og far måtte stå 
på hovedet ned i motoren i en halv 
time min mor karen stod ved siden 
af og råbte op jeg stod og trippede 
for at komme af sted, for jeg glædede 
mig meget det var nemlig mig, der 
skulle på lejr da bilen endelig startede, 
kunne den kun køre 10 minutter så 
var der ingen benzin på bilen vi fik 
benzin på i roskilde jeg begyndte at 
græde, for nu kom vi nok for sent til 
færgen færgen ”mette mols” skulle 
sejle os til ebeltoft kl 11 vi nåede 
heldigvis færgen færgen kom i land, 
og vi kørte lidt endelig fandt min far 
egevej, hvor skovhytten skovly lå vi 
nåede det de andre var ikke gået i 
gang endnu min mor og far hjalp mig 
ind med tingene og fik en kop kaffe så 
var jeg klar til at vinke farvel til dem 
og løb over til de andre børn


Sk2.2a







japan
tog i japan kører hurtigere 
end i danmark det hurtigste 
tog i danmark kører 200 km i 
timen i japan har de for nyligt 
sat ny hastighedsrekord den 
10 år gamle rekord lød på 581 
km i timen nu er hastigheden 
603 kilometer i timen med 
et maglev-tog sådan et tog 
svæver 10 centimeter over 
skinnerne, og derfor er der 
ingen modstand fra skinnerne 
toget kører på en testbanerute 
ruten er mellem tokyo og 
nagoya denne tur tager 40 
minutter med det nye tog hvis 
man kører samme strækning 
med bil, tager det 5 timer


Sk2.2a







skovflåten
en skovflåt suger blod mange gange 
gennem sit liv første gang suger den 
måske blod fra en lille mus hvis musen 
er smittet med borrelia, så vil skovflåten 
også blive smittet med denne borrelia-
bakterie 


når skovflåten bliver større vil den suge 
blod fra større dyr det kan fx være fra en 
hund eller et menneske eller et rådyr i 
de danske skove er der mange rådyr, og 
vi mennesker kan godt lide at gå tur i 
skoven det er derfor nemt for en skovflåt 
at  finde en at suge blod fra skovflåten 
hopper bare over i pelsen på det store 
dyr, når det kommer forbi der kan være 
rigtig mange skovflåter, og når der er 
mange, så kan vi lettere blive smittet 
med borrelia-bakterien


en skovflåt skal gennemgå 4 stadier den 
kan være hele 4 år om at udvikle sig fra 
æg til voksen skovflåt skovflåten har 
brug for blod for at blive voksen efter 
at den har været et æg bliver den til en 
larve larven skifter hud og bliver til en 
større nymfe, som så bliver en voksen 
flåt


Sk2.2a







det store asketræ hedder 
ygdrasil  det er det største af 
alle træer dets grene når helt 
op over himlen og dækker hele 
jorden ygdrasil har tre store 
rødder under hver rod er der 
et ”hjem” asgård ligger under 
den ene rod og er gudernes 
hjem jotunheim ligger under 
den anden rod og er jætternes 
hjem dødsriget niflheim ligger 
under den tredje rod guden 
odin har en kongeborg, som 
hedder valhalla den ligger i 
asgård jætterne er dumme og 
grimme, men store og stærke 
ligesom guderne 


træet ygdrasil bliver vandet af 
de tre norner, som er gudinder 
for fortid, nutid og fremtid 
de kan trække i menneskers 
livstråde og de bestemmer 
over menneskenes skæbne 
det er nornerne, der 
bestemmer hvem, der skal 
dø de dræbte vikinger bliver 
hentet op til valhalla her 
kan de nyde livet til evig 
tid de hugger hovederne af 
hinanden om dagen og om 
aftenen liver de op igen og 
samles til ædegilde  
i valhalla 


odin er den største af  
alle guderne han er 
menneskenes krigsgud og 
han ved alt det gør han, fordi 
de to ravne, hugin og munin, 
hver dag flyver rundt i verden 
alt det hugin og munin ser og 
hører, fortæller de til odin odin  
fører guderne i kamp mod 
jætterne odin er bevæbnet 
med et specielt spyd, som 
hedder gungner odins hest 
med de otte ben hedder 
sleipner der er altid to glubske 
ulve, der følger efter ham 
ulvene hedder gere og freke


tor er også en gud han er 
den stærkeste af alle guder 
tor med sit røde skæg kører 
hen over himlen med sin 
bukkevogn den bliver trukket 
af to gedebukke tor svinger 
brølende med sin hammer, der 
hedder mjølner når tor drøner 
hen over himlen i sin vogn, 
slår det gnister og det lyner tor 
kaldes også for tordenguden 
når tor kaster mjølner rammer 
den altid sit mål derefter flyver 
mjølner straks tilbage til tors 
hånd  ikke nok med det, så har 
tor også et særligt bælte, som 
kan give ham dobbelt kræfter  


lidt om nordens guder


Sk2.2a








på sommerferie
Pia skal på ferie hos 
mormor og morfar de skal 
i sommerhus Pia elsker at 
være på ferie det er altid 
hyggeligt det er bedst, når 
lillebror Malte ikke er med 
mormor og Pia går tur på 
stranden de samler fine 
muslinger og limer dem 
på æsker Pia viser morfar 
æskerne han synes, at de er 
meget flotte 


Sk2.1a







hundepasning
Søren har en stor schæferhund 
den hedder Bjørn den har 
en stor tyk pels pelsen skal 
børstes hver dag det er Sørens 
pligt at børste Bjørn Sørens 
bedste ven hedder Martin 
Martin har også en hund den 
hedder Smut Martin børster 
aldrig Smuts pels hvorfor gør 
han ikke det det er fordi, den 
altid stikker af Søren skal også 
gå en tur med Bjørn hver dag 
efter skole Bjørn er en stor 
hund han drikker meget vand 
Søren giver den friskt vand 
hver dag 


Sk2.1a







brev til Anna
Emma savnede Anna Emma 
var flyttet til Århus hun 
savnede Anna Emma ville ringe 
til Anna det kunne hun bare 
ikke Anna havde ikke telefon 
Anna havde haft en telefon 
hun glemte den i bussen en 
dag nu må hun ikke få en ny 
telefon Emma var frustreret 
hun savnede Anna Emma fik 
pludselig en god idé jeg skriver 
et brev til hende det bliver hun 
glad for det er så hyggeligt at få 
et brev 


Sk2.1a







lysegrønt vasketøj
Karen bor i Valby hendes hus ligger 
på Valgade hun har en stor have 
med mange grønne æbletræer 
Karen hænger sit vasketøj til tørre 
i haven Karens veninde Mette 
kommer på besøg Mette er hurtig 
til alting hun vil hjælpe Karen med 
vasketøjet Mette smider hurtigt 
tøjet ind i vaskemaskinen og starter 
den den snurrer og brummer da 
de har drukket kaffe, smutter 
Mette lige på biblioteket Karen skal 
hænge vasketøjet op Karen åbner 
vaskemaskinen og begynder at 
græde alt hendes hvide tøj er blevet 
lysegrønt  Karen sætter sig ned  skal 
jeg hænge det op  måske skal jeg bare 
smide det ud 


Sk2.1a







Emil ræser på fisketur
Gamle Gunnar bliver Emils farfar 
kaldt Gamle Gunnar har en gammel 
knallert den er rusten og hedder Puk 
farfar ræser altid rundt på den i sin 
baghave i Esbjerg Emil besøger sin 
farfar hver søndag Emil keder sig 
i dag Han lokker sin farfar til at få 
en tur på Puk farfar griner højt og 
skråler at Emil skal få en mægtig tur 
farfar smider en fisketaske over til 
Emil fiske-stængerne tager han under 
armen så ræser Gamle Gunnar og 
Emil af sted på Puk Emil holder godt 
fast og smiler de kører hurtigt ned til 
havnen i Esbjerg 


Sk2.1a







punktum
et punktum er et lille tegn 
det er faktisk blot en lille prik 
denne lille prik viser, at her 
skal man trække vejret, når 
man læser en tekst højt et 
punktum adskiller to sætninger 
punktum deler teksten op, så 
den er til at forstå den lille 
prik er vores allervigtigste tegn 
efter punktum skal man starte 
med stort også efter andre tegn 
skal man starte med stort det 
er efter udråbstegn (!) og efter 
spørgsmålstegn (?) husk også 
at skrive alle egennavne med 
stort (Eva, Magnus), og gader, 
byer og lande (Æblevej, Århus, 
Danmark) 


Sk2.1a








Madpakken


og begyndte at pakke den ud. Men han nåede ikke 
langt, fordi det stank helt vildt af makrel. Han 
skyndte sig at pakke madpakken sammen igen. 
Overfor ham sad en dreng, der kiggede på ham. 
Han havde en hund med. Den blev ved med at 
snuse til Bo og den taske, som madpakken lå 
i. Drengen sagde, at hunden hed Makrel, fordi 
den elskede makrel. De kom begge to til at grine 
højt. 


Her er et eksempel på en kort historie, hvor der er brugt: 
4 skriverammekort, et startkort og et gøre-kort.


titel


hvem 
hvor


hvad


Bo sad nu i toget. Han så, mor 
vinkede med sine røde vanter.  
Bo tog sin madpakke op …


at bide


S. 1
Fortsættes næste side







S. 2


Hele turen til Århus snakkede de og grinte. De 
opdagede ikke, at Makrel bed hul i tasken og 
spiste makrelmadpakken. 
Da Bo skulle ud af toget, så de det. Drengen 
begyndte at skælde hunden ud, men Bo stoppede 
ham. 


Drengen begyndte at skælde hunden ud, men Bo 
stoppede ham. Bo var pludselig glad for at have 
en makrelmadpakke med. Og glad for at hunden 
elskede makrel. Ellers var de nok aldrig kommet 
til at snakke sammen. b eller k








Rammekort - klip ud


1


titel


hvem 
hvor


hvad


b eller k








S. 1


Startkort - klip ud


Bænken var nymalet. Fru Olsen gik 
med stok. Hun så træt ud, som hun 
gik dér med sine poser og …


Mormor havde fødselsdag.   
Alle børne-børnene skulle derfor  
ud i sommerhuset. Flaget skulle 
hejses og …


Emmas familie skulle på skovtur. De 
havde alle fået nye cykler. De glædede 
sig til den første tur. Da de kom ud på 
skovstien, …


Bo sad nu i toget. Han så, mor 
vinkede med sine røde vanter.  
Bo tog sin madpakke op …


Hanne lå i sin seng. Hun hostede igen. 
”Av, min hals”, græd hun. Hendes kat 
hoppede ned …







S. 2


Startkort - klip ud


Malte og Mette stod af cyklerne. 
De kikkede ned på motorvejen. 
Ambulancen kørte hurtigt – og med 
udrykning. Malte sagde: ”… 


I badeland var der mange børn. De 
gamle sad under plastik-palmerne og 
kikkede. De fleste børn skreg af fryd og 
glæde. Men på den blå stol sad …


Færgen gyngede. Op og ned. Ned og 
op. Emil var søsyg. Han havde helt 
glemt chokoladen i lommen. Emil ville 
ønske at han aldrig …


”Nej ikke igen!”, råbte Søren. 
Blyanten knækkede igen. Søren var 
ved at skrive dagbog oppe på sit nye 
værelse. Lillesøster skreg igen, så …


Det var så spændende oppe på farfars 
loft. Det var også lidt uhyggeligt. Der var 
meget mørkt. Karl havde en lommelygte 
med. Han væltede en stak aviser til side 
og så en mægtig …







S. 3


Startkort - klip ud


Stormen rusker i skovens træer. 
Stormen blæser tage af husene og 
vælter biler omkuld.  Marie og Mikkel 
er kravlet ned i kælderen, for …


Lis sidder i sofaen og piller tæer: 
”Du skal klippe dine tå-negle”, siger 
mor. Lis bider et stykke negl af sin 
lillefinger og tænkte …


Det gamle køleskab i garagen ryster af kulde 
og beder musen skrue op for varmen. Musen 
stikker hovedet ud af hullet gnaskende på et 
stort stykke ost. Der falder en lyskegle ind  
og garagedøren bliver langsomt åbnet.


Oscar sad på sit værelse og ønskede 
sig den nye play-station 4. Han 
havde hørt onkel Svend sige til far, 
at hans fætter Olav lige … 


Pigerne trippede afsted. De svingede 
med poserne og var så glade. Det 
var så fedt at være på shopping. De 
ville sætte sig et sted for at hvile 
fødderne.







S. 4


Startkort - klip ud


Jens Hansen har en bondegård. Der 
er mange marker. Bagved  gården 
ligger en skov.  I hønsegården løber 
kyllinger rundt. Kyllingerne Pip og 
Gok keder sig enormt.








På sommerferie
Pia skal på ferie hos 
mormor og morfar. De skal 
i sommerhus. Pia elsker at 
være på ferie. Det er altid 
hyggeligt. Det er bedst, når 
lillebror Malte ikke er med. 
Mormor og Pia går tur på 
stranden. De samler fine 
muslinger og limer dem 
på æsker. Pia viser morfar 
æskerne. Han synes, at de er 
meget flotte.   


Sk2.2a







Hundepasning
Søren har en stor schæferhund. 
Den hedder Bjørn. Den har 
en stor tyk pels. Pelsen skal 
børstes hver dag. Det er Sørens 
pligt at børste Bjørn. Sørens 
bedste ven hedder Martin. 
Martin har også en hund. Den 
hedder Smut. Martin børster 
aldrig Smuts pels. Hvorfor gør 
han ikke det? Det er fordi, den 
altid stikker af. Søren skal også 
gå en tur med Bjørn hver dag 
efter skole. Bjørn er en stor 
hund. Han drikker meget vand. 
Søren giver den friskt vand 
hver dag.


Sk2.2a







Brev til Anna
Emma savnede Anna. Emma var 
flyttet til Århus. Hun savnede 
Anna. Emma ville ringe til Anna. 
Det kunne hun bare ikke. Anna 
havde ikke telefon. Anna havde 
haft en telefon. Hun glemte den 
i bussen en dag. Nu må hun 
ikke få en ny telefon. Emma var 
frustreret. Hun savnede Anna. 
Emma fik pludselig en god idé.
Jeg skriver et brev til hende! Det 
bliver hun glad for. Det er så 
hyggeligt at få et brev.


Sk2.2a







Lysegrønt vasketøj
Karen bor i Valby. Hendes hus ligger 
på Valgade. Hun har en stor have  
med mange grønne æbletræer.  
Karen hænger sit vasketøj til tørre 
i haven. Karens veninde Mette 
kommer på besøg. Mette er hurtig 
til alting. Hun vil hjælpe Karen med 
vasketøjet. Mette smider hurtigt  
tøjet ind i vaskemaskinen og starter 
den. Den snurrer og brummer. Da  
de har drukket kaffe, smutter  
Mette lige på biblioteket. Karen skal 
hænge vasketøjet op. Karen åbner 
vaskemaskinen og begynder at 
græde. Alt hendes hvide tøj er blevet 
lysegrønt! Karen sætter sig ned. Skal 
jeg hænge det op? Måske skal jeg bare 
smide det ud! 


Sk2.2a







Emil ræser på fisketur
Gamle Gunnar bliver Emils farfar 
kaldt. Gamle Gunnar har en gammel 
knallert. Den er rusten og hedder 
Puk. Farfar ræser altid rundt på den 
i sin baghave i Esbjerg. Emil besøger 
sin farfar hver søndag. Emil keder 
sig i dag. Han lokker sin farfar til at 
få en tur på Puk. Farfar griner højt 
og skråler at Emil skal få en mægtig 
tur. Farfar smider en fisketaske over 
til Emil. Fiske-stængerne tager han 
under armen. Så ræser Gamle Gunnar 
og Emil af sted på Puk. Emil holder 
godt fast og smiler. De kører hurtigt 
ned til havnen i Esbjerg.


Sk2.2a







Punktum
Et punktum er et lille tegn. 
Det er faktisk blot en lille prik. 
Denne lille prik viser, at her  
skal man trække vejret, når 
man læser en tekst højt. Et 
punktum adskiller to sætninger. 
Punktum deler teksten op, så 
den er til at forstå. Den lille prik 
er vores allervigtigste tegn. Efter 
punktum skal man starte med 
stort. Også efter andre tegn 
skal man starte med stort. Det 
er efter udråbstegn (!) og efter 
spørgsmålstegn (?). Husk også 
at skrive alle egennavne med 
stort (Eva, Magnus), og gader, 
byer og lande (Æblevej, Århus, 
Danmark). 


Sk2.2a







Nordskoven
Den lille skovmus, Hannibal, 
boede under et stort, gammelt 
træ dybt inde i en mørk skov. 
Skoven hed Nordskoven. 
Hannibal havde en god ven.  
Det var uglen Ulrik. Ulrik boede  
i den hule stamme i det  
gamle træ et stykke oppe. Om  
formiddagen mødtes de for at  
gå ud for at finde mad. Hannibal 
var frygtelig sulten, men Ulrik 
tog det lidt roligere. De ledte 
begge omhyggeligt overalt, men 
på hver sin måde. Hannibal 
rodede rundt mellem de visne 
blade efter små frø og modne 
bær, mens Ulrik sad på en gren 
og holdt skarpt øje med alt, 
hvad der rørte sig.
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Grønland
Jonas og Emilie bor i 


Grønland. De bor sammen 
med deres forældre i et lille, 
blåt træhus. Det ligger på en 
klippeskråning, der vender 
ud mod havet. Derude sejler 
børnenes far. Han hedder Peter.  
Han har en rejekutter. Hans 
makker Elias er ved at trække 
et trawl op af vandet. De to 
mænd har meget travlt. De skal  
nemlig være i havn, inden det 
bliver mørkt. Peter rækker Elias  
nogle store kasser, som de 
hælder rejerne op i. Kasserne 
bliver stablet på kutterens dæk  
inden de sejler hjemad. Rejerne  
bliver pakket på rejefabrikken 
og sendt til Danmark med et 
stort skib, som hedder  
”Frida Dan”. 
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Frankrig
Hanne og Lise sad på en 
bænk i skolegården. Hanne 
fortalte, at hun skulle til 
Paris med sin familie i næste 
uge. Lise så på Hanne og var 
helt misundelig på hende. 
Lise ville ønske at det var 
hende selv, der skulle rejse 
til Frankrig. Hanne lovede 
at sende et postkort til Lise 
fra Paris. Hanne smilede og 
tænkte, at hun ville sende et 
postkort med hjerter på.


Sk2.2a







Jylland
Da vi skulle køre til Jylland 
sidste sommer, var det  
lige ved at gå galt. Først 
ville bilen ikke starte, og far måtte stå 
på hovedet ned i motoren i en halv 
time. Min mor Karen stod ved siden  
af og råbte op. Jeg stod og trippede  
for at komme af sted, for jeg glædede 
mig meget. Det var nemlig mig, der  
skulle på lejr. Da bilen endelig startede,  
kunne den kun køre 10 minutter. Så 
var der ingen benzin på bilen. Vi fik 
benzin på i Roskilde. Jeg begyndte at 
græde, for nu kom vi nok for sent til 
færgen. Færgen ”Mette Mols” skulle 
sejle os til Ebeltoft kl. 11. Vi nåede 
heldigvis færgen. Færgen kom i land, 
og vi kørte lidt. Endelig fandt min far 
Egevej, hvor skovhytten Skovly lå. Vi 
nåede det. De andre var ikke gået i 
gang endnu. Min mor og far hjalp mig 
ind med tingene og fik en kop kaffe. Så 
var jeg klar til at vinke farvel til dem  
og løb over til de andre børn. 
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Japan
Tog  i Japan kører hurtigere 
end i Danmark. Det hurtigste 
tog i Danmark kører 200 km i 
timen. I Japan har de for nyligt 
sat ny hastighedsrekord. Den 
10 år gamle rekord lød på 581 
km i timen. Nu er hastigheden 
603 kilometer i timen med  
et Maglev-tog. Sådan et tog  
svæver 10 centimeter over 
skinnerne, og derfor er der  
ingen modstand fra skinnerne.  
Toget kører på en testbanerute.  
Ruten er mellem Tokyo og 
Nagoya. Denne tur tager 40 
minutter med det nye tog. Hvis 
man kører samme strækning 
med bil, tager det 5 timer.
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Sk2.2a


Skovflåten
En skovflåt suger blod mange gange 
gennem sit liv. Første gang suger den 
måske blod fra en lille mus. Hvis musen 
er smittet med borrelia, så vil skovflåten 
også blive smittet med denne borrelia-
bakterie. 


Når skovflåten bliver større vil den suge 
blod fra større dyr. Det kan fx være fra en 
hund eller et menneske eller et rådyr. I  
de danske skove er der mange rådyr, og 
vi mennesker kan godt lide at gå tur i 
skoven. Det er derfor nemt for en skovflåt 
at  finde en at suge blod fra. Skovflåten 
hopper bare over i pelsen på det store 
dyr, når det kommer forbi. Der kan være 
rigtig mange skovflåter, og når der er 
mange, så kan vi lettere blive smittet 
med borrelia-bakterien.


En skovflåt skal gennemgå 4 stadier. Den 
kan være hele 4 år om at udvikle sig fra 
æg til voksen skovflåt. Skovflåten har 
brug for blod for at blive voksen. Efter 
at den har været et æg bliver den til en 
larve. Larven skifter hud og bliver til en 
større nymfe, som så bliver en voksen 
flåt.







Det store asketræ hedder 
Ygdrasil. Det er det største af 
alle træer. Dets grene når helt 
op over himlen og dækker hele 
jorden. Ygdrasil har tre store 
rødder. Under hver rod er der 
et ”hjem”. Asgård ligger under 
den ene rod og er gudernes 
hjem. Jotunheim ligger under 
den anden rod og er jætternes 
hjem. Dødsriget Niflheim ligger  
under den tredje rod. Guden 
Odin har en kongeborg, som 
hedder Valhalla. Den ligger i 
Asgård. Jætterne er dumme og 
grimme, men store og stærke 
ligesom guderne.  


Træet Ygdrasil bliver vandet af  
de tre norner, som er gudinder  
for fortid, nutid og fremtid. 
De kan trække i menneskers 
livstråde og de bestemmer 
over menneskenes skæbne. 
Det er nornerne, der 
bestemmer hvem, der skal 
dø. De dræbte vikinger bliver 
hentet op til Valhalla. Her  
kan de nyde livet til evig 
tid. De hugger hovederne af 
hinanden om dagen og om 
aftenen liver de op igen og 
samles til ædegilde  
i Valhalla.


Odin er den største af  
alle guderne. Han er 
menneskenes krigsgud og  
han ved alt. Det gør han, fordi 
de to ravne, Hugin og Munin, 
hver dag flyver rundt i verden. 
Alt det Hugin og Munin ser og  
hører, fortæller de til Odin. Odin  
fører guderne i kamp mod 
jætterne. Odin er bevæbnet 
med et specielt spyd, som 
hedder Gungner. Odins hest 
med de otte ben hedder 
Sleipner. Der er altid to glubske  
ulve, der følger efter ham. 
Ulvene hedder Gere og Freke. 


Tor er også en gud. Han er 
den stærkeste af alle guder. 
Tor med sit røde skæg kører 
hen over himlen med sin 
bukkevogn. Den bliver trukket 
af to gedebukke. Tor svinger 
brølende med sin hammer, der  
hedder Mjølner. Når Tor drøner  
hen over himlen i sin vogn, 
slår det gnister og det lyner. Tor 
kaldes også for tordenguden. 
Når Tor kaster Mjølner rammer  
den altid sit mål. Derefter flyver  
Mjølner straks tilbage til Tors 
hånd. Ikke nok med det, så har  
Tor også et særligt bælte, som 
kan give ham dobbelt kræfter!


Lidt om nordens guder


Sk2.2a








Ansigt


S. 1A







Ansigt


S. 2A







Krop


S. 3A







Krop


S. 4A








På sommerferie
Pia skal på ferie hos 
mormor og morfar. De skal 
i sommerhus. Pia elsker at 
være på ferie. Det er altid 
hyggeligt. Det er bedst, når 
lillebror Malte ikke er med. 
Mormor og Pia går tur på 
stranden. De samler fine 
muslinger og limer dem 
på æsker. Pia viser morfar 
æskerne. Han synes, at de er 
meget flotte. 


Sk2.1a







Hundepasning
Søren har en stor schæferhund. 
Den hedder Bjørn. Den har 
en stor tyk pels. Pelsen skal 
børstes hver dag. Det er Sørens 
pligt at børste Bjørn. Sørens 
bedste ven hedder Martin. 
Martin har også en hund. Den 
hedder Smut. Martin børster 
aldrig Smuts pels. Hvorfor gør 
han ikke det? Det er fordi, den 
altid stikker af. Søren skal også 
gå en tur med Bjørn hver dag 
efter skole. Bjørn er en stor 
hund. Han drikker meget vand. 
Søren giver den friskt vand 
hver dag.


Sk2.1a







Brev til Anna
Emma savnede Anna. Emma 
var flyttet til Århus. Hun 
savnede Anna. Emma ville 
ringe til Anna. Det kunne hun 
bare ikke. Anna havde ikke 
telefon. Anna havde haft en 
telefon. Hun glemte den i 
bussen en dag. Nu må hun ikke 
få en ny telefon. Emma var 
frustreret. Hun savnede Anna. 
Emma fik pludselig en god idé. 
Jeg skriver et brev til hende! 
Det bliver hun glad for. Det er så 
hyggeligt at få et brev.


Sk2.1a







Lysegrønt vasketøj
Karen bor i Valby. Hendes hus ligger 
på Valgade. Hun har en stor have 
med mange grønne æbletræer. 
Karen hænger sit vasketøj til tørre 
i haven. Karens veninde Mette 
kommer på besøg. Mette er hurtig 
til alting. Hun vil hjælpe Karen med 
vasketøjet. Mette smider hurtigt 
tøjet ind i vaskemaskinen og starter 
den. Den snurrer og brummer. Da  
de har drukket kaffe, smutter  
Mette lige på biblioteket. Karen skal 
hænge vasketøjet op. Karen åbner 
vaskemaskinen og begynder at 
græde. Alt hendes hvide tøj er blevet 
lysegrønt! Karen sætter sig ned. Skal 
jeg hænge det op? Måske skal jeg bare 
smide det ud! 


Sk2.1a







Emil ræser på fisketur
Gamle Gunnar bliver Emils farfar 
kaldt. Gamle Gunnar har en gammel 
knallert. Den er rusten og hedder Puk.  
Farfar ræser altid rundt på den i sin 
baghave i Esbjerg. Emil besøger sin 
farfar hver søndag. Emil keder sig  
i dag. Han lokker sin farfar til at få  
en tur på Puk farfar griner højt og 
skråler, at Emil skal få en mægtig tur. 
Farfar smider en fisketaske over til 
Emil. Fiske-stængerne tager han under 
armen. Så ræser Gamle Gunnar og 
Emil af sted på Puk. Emil holder godt 
fast og smiler. De kører hurtigt ned til 
havnen i Esbjerg.
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Punktum
Et punktum er et lille tegn. 
Det er faktisk blot en lille prik. 
Denne lille prik viser, at her 
skal man trække vejret, når 
man læser en tekst højt. Et 
punktum adskiller to sætninger.  
Punktum deler teksten op, så 
den er til at forstå. Den lille 
prik er vores allervigtigste tegn. 
Efter punktum skal man starte 
med stort. Også efter andre tegn 
skal man starte med stort. Det 
er efter udråbstegn (!) og efter 
spørgsmålstegn (?). Husk også 
at skrive alle egennavne med 
stort (Eva, Magnus), og gader, 
byer og lande (Æblevej, Århus, 
Danmark). 
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