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Hjemmet
Side	7
Lytteøvelse	1
Du hører Sofie og Jonas fortælle lidt om deres hjem. 
Sæt kryds ved de ord du hører.

Sofie
Jeg bor sammen med min familie i en lejlighed. Den er ikke ret stor, men den er meget  
hyggelig. Vi er to søstre og vi har hver vores værelse. Jeg har en seng på mit værelse,  
et skrivebord og en skrivebordsstol. 

Vi har ét badeværelse med bruser. Jeg synes det ville være fint, hvis vi havde to badeværelser 
fordi hele familien skal af sted på samme tid om morgenen. 

Vi har en stor stue. Der sidder vi ofte og hygger os eller ser fjernsyn. Ude i gangen har vi  
et lille hjørne hvor familien har en computer og et stort skrivebord. Jeg har min egen laptop, 
men somme tider kan jeg bedre li‘ at bruge den anden. 

Jonas
Jeg bor sammen med min familie i et stort enfamiliehus. Vi har masser af plads og nogle  
gange synes jeg næsten at huset er for stort. Vi er tre søskende og vi har alle vores eget  
værelse. Mit værelse er ret stort. Jeg har en stor seng, et klædeskab, en lille sofa og  
selvfølgelig et skrivebord og en stol.

Min storebror har sit eget fjernsyn. Der er også ét fjernsyn i køkkenet og ét i stuen.  
Vi har to badeværelser. Vi har en bruser på begge badeværelserne. Det er fint for vi  
går alle sammen i bad om morgenen. 

Side	11
Lytteøvelse	2
Se på billedet af ejendommen på side 8 og 9 i læsebogen.  
Lyt og sæt ring om ja, nej eller ved ikke.

Nummer	1. På værelset. Pigen er inde på sit værelse. Hun sidder der sammen med  
sine venner.

Nummer	2. På børneværelset. Philip og Vitus leger på værelset. De har to søstre.

Nummer	3. Elevatoren. Beboerne kan tage elevatoren ned til affaldsrummet i kælderen.

Nummer	4. På værelset. Laila banker med en kost i loftet. Hun har en grøn kjole på. 

Nummer	5. I cykelkælderen. Der står en rød barnevogn i cykelkælderen.

Nummer	6. I stuen. Inge og Henrik ser fjernsyn og hygger sig. 

Nummer	7. På arbejdsværelset. Steen sidder ved et skrivebord. Han har sort tøj på. 

Nummer	8. I vaskekælderen. Der står tre vaskemaskiner i vaskekælderen.

1
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Nummer	9. I entréen. Hunden sidder ved døren. Den venter på nogen. 

Nummer	10. På badeværelset. Peter ligger i badekarret. Han er alene på badeværelset.

Nummer	11. I spisestuen. Ella skal holde fødselsdag. Hun er glad for alle gaverne. 

Nummer	12. I køkkenet. Peter laver mad i køkkenet. Katten sidder på gulvet og  
 venter på sin mad. 

Nummer	13. I soveværelset. Isabella har to sengelamper i soveværelset.

Nummer	14. På loftet. Der sidder tre mennesker i sofaen og hygger sig. 

Side	14
Lytteøvelse	3
Du hører to korte nyheder om ildebrand. Lyt og sæt kryds. 

Nyhed nummer 1
En ung pige ringede til brandvæsenet kl. 11 mandag morgen. Hun fortalte at der var ild i  
en lejlighed på 1.sal i ejendommen. Da brandvæsenet kom var der meget ild i køkkenet og 
masser af røg. Det gik hurtigt at slukke ilden. En i familien havde glemt en gryde på komfuret 
og glemt at slukke for komfuret. Hele køkkenet er ødelagt og må nu skiftes ud.

Nyhed nummer 2
En ung mand ringede til brandvæsenet lørdag aften omkring kl. 9. Han fortalte at der var ild i 
naboens enfamiliehus. Brandvæsenet kom hurtigt og slukkede ilden men der var gået ild i en 
skraldespand i køkkenet. Ilden nåede kun at brede sig til et skab som blev ødelagt. Men der 
var meget sod i hele huset som nu skal renses.

Side	20
Lytteøvelse	4
Du hører Aksel og Julie blive interviewet om deres pligter i hjemmet.
Sæt kryds ved deres pligter.

Interviewer: Først dig Aksel. Hvad siger du? Har du mange pligter derhjemme?

Aksel: Ja det synes jeg. Jeg har noget at lave de fleste dage om ugen.

Interviewer: Nåh, hvad skal du lave?

Aksel: Jeg skal lave mad til hele familien en gang om ugen. Så skiftes min søster og jeg om  
at putte i opvaskemaskinen.

Interviewer: Nåh, det synes jeg ikke er ret meget.

Aksel: Nej. Der er mere. Jeg skal holde mit værelse i orden og gøre mit  
værelse rent i weekenderne.

Så går jeg tur med hunden hver dag. Men det er nu bare sjovt.

Interviewer: Hvad med dig Julie? Har du ikke nogen pligter derhjemme?
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Julie: Jo, men jeg synes ikke det er så slemt. 

Jeg laver aldrig mad ligesom Aksel gør, men jeg skal altid dække bord når jeg er hjemme.

Så gør jeg badeværelset rent to gange om ugen. 

Så skal jeg selvfølgelig gøre mit eget værelse rent. Jeg ville ikke kunne li', hvis nogen  
skulle gøre mit værelse rent for mig. Det vil jeg selv gøre. 

Interviewer: Har familien en hund, ligesom Aksel, som du så skal gå tur med?

Julie: Nej. Vi har ingen hund. Men vi har to katte som jeg er rigtig glad for. Dem skal jeg fodre 
hver dag. 

Side	22
Lytteøvelse	5
Du hører en person fortælle om husene på billederne. Lyt og sæt nummer ved  
de rigtige billeder. Der er to billeder for meget. 

Nummer 1
Jeg bor sammen med min familie i et rækkehus, som er på to etager. Min bedste ven bor i  
huset ved siden af vores rækkehus. Huset er malet rødt. Jeg er glad for at bo i rækkehus.

Nummer 2
Vores hus er et stort enfamiliehus på to etager. Jeg har et stort værelse på første sal. Vi har to 
badeværelser, ét på hver etage. Jeg gemmer min cykel i garagen for at den ikke bliver stjålet. 

Nummer 3 
Vi bor på fjerde sal i en stor ejendom. Der er en elevator i ejendommen. Det er fint, når jeg 
skal skynde mig hjem. Når jeg har god tid går jeg op ad trapperne. På den måde får jeg  
noget motion.

Nummer 4
Jeg bor på en gård på landet. Jeg bor sammen med mine forældre og mine søskende.  
Jeg kan godt li‘ at bo på landet. Når jeg kommer hjem fra skole arbejder jeg på gården.  
Jeg skal fodre dyrene og lave forskellige andre ting.

Nummer 5
Jeg bor i et enfamiliehus. Det er ikke ret stort men rigtig hyggeligt. Vi har en dejlig have  
med nogle store træer. Om sommeren spiser vi ofte ude i haven. Vi har en pejs i stuen  
som vi tænder op i om vinteren. Derfor er der en skorsten på huset.
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2 Familien

Side	29
Lytteøvelse	6
Du hører Tilde fortælle om sin familie.
Lyt og sæt kryds ved rigtigt eller forkert.

Jeg hedder Tilde og jeg er 14 år gammel. Jeg bor i København sammen med mine  
forældre og min hund Bimse. Jeg er enebarn, det vil sige jeg har ingen søskende.  
Det gode ved at være enebarn er at man ikke kommer op at skændes med nogen  
derhjemme. Jeg har også mine forældre helt for mig selv. Men nogle gange kan jeg  
godt savne at have en søster eller en bror at snakke med. Jeg har heldigvis en fætter og  
en kusine på min alder som jeg kan snakke med når familierne mødes. Desværre bor  
de begge to i Jylland, så jeg ser dem ikke så ofte. Hvis jeg føler mig alene ringer jeg til  
min veninde Astrid eller hygger mig med min hund, Bimse.

Side	33
Lytteøvelse	7
Du hører fire beskeder blive læst op. 
Hvilke familiemedlemmer bliver nævnt i hver besked? Sæt kryds.

Nummer	1 
Hej, jeg tog ud til farmor og farfar. Vi skal ud at cykle en tur og så skal vi på café. Jeg kommer 
nok lidt sent hjem. Gider du sige til mor at jeg har lavet mine lektier?

Nummer	2 
Hej, jeg er på arbejde. Gider du hente din lillebror i børnehave? Far er ude hos onkel Jens for 
at hjælpe ham med bilen. Tusind tak.  
Mor.

Nummer	3 
Hej, kommer du over til mig i aften? Far og mor skal i teatret og Jonas er  
hjemme hos sin ven. 

Du må meget gerne tage din storebror med. Vi kunne se en god film eller spille et spil på 
computeren. 

Nummer	4 
Hvor er du? Har du glemt at det er oldemors fødselsdag i dag? Din mor er ude at købe en 
gave og din søster er hos bageren. Skynd dig hjem nu. Vi kører om en time. Far. 



9
TAK A – Hlustunaræfingar –  8569 –  © Menntamálastofnun 2018 

Side	38
Lytteøvelse	8
Kig på billedet her på siden.
Lyt og sæt kryds ved rigtigt, forkert eller ved ikke.

 1. Pigen på billedet har langt, lyst hår  
og grønne øjne.

 2. Pigen ligger på en curlingbold.

 3. Damen har en gul hue på.

 4. Der er to personer på billedet der  
har stribede trøjer på.

 5. Manden med den lilla skoletaske er  
meget træt af sin teenage-datter.

 6. Damen vifter med ét hundrede danske 
kroner.

 7. Manden har overskæg og brune sko på.

 8. Pigen har den ene hånd i lommen.

 9. Pigen tager billeder af sine forældre  
mens de fejer.

10. Damen har et par grå strømpebukser på.

Side	45
Lytteøvelse	9
Du hører nogle unge fortælle.  
1. Skriv hvem de taler om.  
2. Sæt kryds ved hvordan de har det.

Nummer	1 
Min far og mor blev skilt for to år siden. Nu bor min far i en anden by.  
Vi ses kun to gange om måneden. Vi laver altid noget sjovt når jeg er hos ham. Vi spiller golf, 
går i biografen eller sidder hjemme hos ham og hygger. Jeg har det rigtig godt med min far.

Nummer	2 
Jeg har fået en lillebror. Han er så dejlig. Han er tre måneder nu. Hver gang jeg kommer hjem 
fra skole og ser på ham smiler han over hele hovedet. Selv om jeg er træt og sur når jeg kom-
mer hjem, bliver jeg altid så glad når jeg ser ham. Jeg elsker min lillebror.

Nummer	3 
Jeg bor sammen med mine forældre og min storebror. Jeg har nogle problemer med min 
storebror. Han blander sig i alt hvad jeg gør. Han tror han ved alt bedst og så driller han mig 
foran mine venner. Jeg synes at min storebror er meget irriterende.

Nummer	4 
Min mor har fået en ny kæreste og det er jeg glad for. Men jeg er ikke så glad for hans lille 
søn. Mor kalder ham for min bonusbror. Jeg synes ikke han er nogen bonus. Han tager  
mine ting og sidder og lytter når jeg snakker i min mobil. Og så larmer han.  
Jeg har verdens mest irriterende bonusbror.

Nummer	5 
Mine bedsteforældre bor i nærheden af mig. Jeg kan snakke med dem om alt og de er  
altid parat til at give gode råd. De er så søde og gør alt for mig. Jeg har verdens bedste  
bedsteforældre.
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Side	48
Lytteøvelse	10
Du hører en fortælling om Anders.  
Lyt og sæt kryds ved rigtigt eller forkert.

Sidste jul fik Anders kun én julegave. Men det var han ikke ked af. Det er han vandt til.  
Det ville være for alt dyrt for hans forældre at købe flere gaver til deres 14 børn. Det er  
meget ualmindeligt med så store familier i Danmark.

Hjemme i den seksværelses lejlighed løber der børn rundt over det hele. Når familien spiser 
aftensmad deler de sig ofte op i mindre grupper. Men nogle gange sidder der 16 mennesker 
rundt om spisebordet. 

Der er altid mennesker hjemme hos Anders og børnene tager også venner med hjem.  
Det synes han er okey i hverdagen, men ikke i weekenden. I weekenden kan Anders nemlig 
godt lide at sove længe. Og det kan være svært når der er larmende unger over det hele.  
Når Anders vil være i fred, går han over til sin farfar og farmor. Der er dejlig roligt og det kan 
være skønt at få lov til at være enebarn engang imellem.
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3 Fritid og interesser
Side	52
Lytteøvelse	11
Lyt og sæt nummer ved billederne.

Nummer 1
Jeg kan godt li‘ at se en god film sammen med familien. Det er fedt når mor laver popcorn og 
vi sidder sammen i sofaen. Mor elsker popcorn og spiser desværre ofte det meste selv.

Nummer 2
Neeeej!! Hvordan er det dog de har klædt sig ud? De ser uhyggelige ud og jeg bliver næsten 
bange. Jeg kan ikke rigtig finde ud af hvem de er. Er det mon farmor og farfar som har klædt 
sig sådan ud?

Nummer 3
Nej, hvor er den sød. Den stakkels hund kunne ikke finde hjem. Den kom ind  
i vores have og far gik ud og hentede den. Vi har givet den lidt at spise og drikke og så  
må vi se om vi kan finde ejeren.

Nummer 4
Jeg kan rigtig godt li‘ det, når familien spiser sammen. Vi spiser altid morgenmad  
sammen. Vi spiser aftensmad sammen i weekenden. Så giver vi os god tid, snakker og  
hygger os. 

Nummer 5
Jeg fryser og jeg kan kan ikke li‘ at sove i en sovepose. Min familie er helt vild med at sove i 
telt. Jeg ville ønske at jeg lå derhjemme i min egen seng.

Nummer 6
Jeg elsker det, når familien hygger sig og spiller sammen. Vi spiller både kort og bordspil. Jeg 
er ret god til bordspil og vinder mange gange. Jeg er næsten sikker på at jeg vinder denne 
gang.

Side	56
Lytteøvelse	12
Du hører nogle personer fortælle lidt om deres fritid. Hvem siger hvad? 
Lyt og skriv nummer.

Nummer 1
Alle mine venner dyrker en eller anden form for sport. De træner alle et eller andet.  
Jeg dyrker ikke sport, men jeg cykler meget. Jeg kan godt li‘ at være alene ude og cykle 
rundt omkring. 
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Nummer 2
Jeg går til dans to gange om ugen. Det er noget af det sjoveste jeg ved. Jeg kan godt li‘ at 
bevæge mig til musik. Når jeg danser er jeg i min egen verden. Jeg synes det er fedt. 

Nummer 3 
Jeg kan også godt li‘ at fotografere både mennesker og ude i naturen. Nogle gange tager jeg 
billeder på mobilen, men jeg bruger oftest mit kamera.

Nummer 4
Når jeg har fri lytter jeg meget til musik. Jeg hører al slags musik hele tiden. Jeg elsker at lytte 
til musik enten på mobil eller på computer.

Nummer 5 
I min fritid læser jeg rigtig meget. Jeg læser næsten alt det jeg kan få fat i. Jeg læser bøger,  
blade og aviser. Jeg går tit på biblioteket og låner bøger. Desuden læser jeg alt muligt på nettet.

Nummer 6 
Selvfølgelig går jeg meget i biografen. Jeg tror næsten at jeg går i biografen hver uge. Jeg 
synes det er hyggeligt at gå med venner eller familie i biografen. 

Nummer 7
Jeg er meget kreativ. Jeg kan også finde på bare at sidde derhjemme og tegne.  
Jeg elsker at tegne alle mulige slags figurer. 

Nummer 8
Jeg må indrømme at meget af min fritid går med at sidde foran computeren. Jeg spiller  
computerspil enten alene eller på nettet med vennerne. 

Nummer 9
Jeg svømmer 3 gange om ugen. Det er vigtigt at røre sig når man sidder meget  
ned i skolen og foran computeren.

Nummer 10 
Jeg går til basketball 2 gange om ugen. Jeg er ikke særlig god til basket men jeg synes  
det er sjovt. 
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Side	60
Lytteøvelse	13
1. Du hører Mikkel og Anja fortælle om deres sportsinteresser. Lyt og sæt ring om alle de 
sportsgrene, som bliver nævnt.

Jeg hedder Mikkel. Da jeg var lidt yngre spillede jeg fodbold, men det gider jeg ikke mere.  
Så prøvede jeg at spille håndbold, men det syntes jeg ikke at jeg var særlig god til. Nu spiller 
jeg badminton tre gange om ugen og jeg synes faktisk at jeg er blevet ret god til. Så går jeg 
ofte i svømmehallen sammen med nogle af mine venner, og om sommeren cykler vi en hel 
del. Jeg kan også godt li‘ at spille bordtennis. Vi har et stort bordtennisbord på skolen, hvor vi 
kan spille efter skole. Det er meget populært hos nogle af eleverne.

Jeg hedder Anja. Jeg gik til dans, da jeg var lille men det blev jeg træt af. Nogle af mine  
venner går stadigvæk til dans, men jeg er holdt op med det. Nu går jeg til atletik, og det er  
jeg rigtig glad for. Atletik er min sport. Jeg er bedst til at springe. Højdespring er det jeg er 
bedst til og længdespring er jeg også god til. Jeg løber meget. Løb er jo en del af træningen. 

Så har vi selvfølgelig gymnastik på skolen.

2. Lyt igen og svar på dansk.

Side	63
Lytteøvelse	14
Du hører nu lidt om en undersøgelse som blev lavet i Danmark om de unges  
sportsinteresser.
Lyt og sæt de rigtige tal ved sportsgrenene. Skriv 1 ved den sportsgren som bliver dyrket 
mest. Skriv 2 ved næstmest osv. Pas på, du skal kun sætte nummer ved 7 sportsgrene. 

Der er blevet lavet en undersøgelse om de unges sportsinteresser i Danmark. 

Når unge danskere fortæller om den sport de dyrker i fritiden, viser det sig, at fodbold er på 
første pladsen. Langt de fleste unge går til fodbold og det gælder både for piger og drenge. 

Som nummer to kommer svømning. Svømning er rigtig populært i Danmark hos børn og 
unge. 

Gymnastik kommer på tredjepladsen. Både drenge og piger kan li‘ at gå til gymnastik. 

Som nummer fire kommer håndbold. Håndbold er altid populært i Danmark.  
Særlig hos drengene. 

Dernæst kommer motionsløb som nummer fem. 

Som nummer seks og syv kommer rulleskøjter og skateboard. I undersøgelsen  
var der lige mange som interesserede sig for rulleskøjter og skateboard.
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Side	65
Lytteøvelse	15
Du hører nogle personer fortælle hvad de har købt og hvad tingene kostede.  
Lyt og skriv i tal hvor meget tingene kostede.

 1. Jeg købte en ny fodbold for mine fødselsdagspenge. Den var lidt dyr men den er god. 
Den kostede 620 kroner.

 2. Jeg har længe manglet en ny ketcher. Den gamle var blevet slidt og  
til sidst gik den så i stykker. Den nye kostede 980 kroner.

 3. Jeg fik sådan en flot cykel i fødselsdagsgave. Jeg fik den af min mormor og morfar.  
Nu må jeg passe rigtig godt på den. Den kostede 3700 kroner. Det var godt nok dyrt, 
men nej hvor er den altså fed.

 4. Jeg dyrker atletik og løb er det jeg er bedst til. Så skal jeg have nogen rigtige sko når jeg 
træner. Nu har jeg fået et par nye løbesko. De kostede 890 kroner. Det synes jeg ikke var 
så dyrt.

 5. Jeg elsker at spille golf. Det er vigtigt at have nogen forskellige golfkøller. Jeg fik en ny en i 
sidste uge. Den kostede 518 kroner.

 6. Når vi går i svømmehallen skal vi huske at tage et håndklæde med. Jeg har et rigtig stort 
og flot badehåndklæde. Det kostede 370 kroner.

 7. Nu har jeg fået en stor, flot træningstaske. Nu har jeg plads til alt mit træningsudstyr. Fedt! 
Den kostede 350 kroner.

 8. Jeg fik et par nye skøjter i går. De kostede 625 kroner. Jeg er rigtig glad for mine nye 
skøjter, for de gamle var blevet alt for små.

 9. Jeg har købt nogle brugte ski. Jeg havde ikke råd til at købe nye ski. De er super flotte og 
med kun få ridser. Jeg købte dem af en god ven. De kostede 2760 kroner. Det synes jeg 
er billigt.

10. Jeg vil gerne købe et brugt skateboard. Jeg er ikke nogen særlig god skater, men jeg er 
træt af at låne et skateboard af mine venner. Det må ikke koste mere end 800 kroner.
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Side	66
Lytteøvelse	16
Se på billedet; Gå ud! på side 32 i læsebogen. Lyt og sæt kryds om ja, nej eller ved ikke.

Nummer	1. Der sidder 4 børn i sofaen. 

Nummer	2. Moren står i vinduet. Hun er sur.

Nummer	3. Det er vinter.

Nummer	4. To af børnene har shorts på.

Nummer	5. Det er aften på billedet.

Nummer	6. Naboens hus er blåt med et blåt tag.

Nummer	7. Faren sidder inde i stuen og ser fjernsyn. 

Nummer	8. Drengen spiller computerspil.

Nummer	9. Børnene sidder i en lilla sofa.

Nummer	10. Moren sagde at børnene skulle gå ud og lege.

Nummer	11. Computeren står på bordet.

Nummer	12. Nogle børn leger i naboens have.

Nummer	13. Der vokser træer i haven.

Nummer	14. Børnene sidder med en computer hver.

Nummer	15 .	Drengen i midten er 13 år gammel.

Nummer	16 .	Pigen i den gule T-shirt er træt.

Side	68
Lytteøvelse	17
Du hører fire drenge fortælle om deres læsevaner.  
Lyt og sæt nummer ved det rigtige billede.

Nummer	1	
Jeg læser meget, synes jeg. Jeg læser næsten alt hvad jeg kan få fat i. 
Jeg låner meget på biblioteket. Mange gange sidder jeg på biblioteket og læser.  
Jeg kan rigtig godt li‘ at have mange bøger omkring mig.

Nummer 2
Jeg synes ikke at jeg har nok tid til at læse. Jeg har så travlt med alle mulige interesser  
fx sport og tegning. Jeg har store stakke af bøger på mit skrivebord som ligger og venter på 
at blive læst. Jeg sidder oftest ved skrivebordet når jeg læser. Jeg har nemlig en rigtig god 
skrivebordsstol, som jeg synes er god at sidde på.

Nummer 3
Jeg synes at e-bøger er en fantastisk opfindelse. Nu downloader jeg en masse e-bøger til 
min tablet, og så kan jeg læse dem når jeg vil og hvor jeg vil. Jeg kan dog bedst li‘ at ligge i 
sengen og læse. Tabletten vejer næsten ingenting og det er nemt at bladre i den.
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Nummer 4
Jeg læser ikke ret meget. Jeg læser næsten aldrig en bog, men alt det jeg læser ligger på 
computeren. Jeg læser for det meste tekster på internettet for at finde oplysninger om alt 
muligt. 

Alt hvad der har med teknik at gøre interesserer mig, og det kan man finde en masse om  
på internettet.

Side	70
Lytteøvelse	18
Se på billedet side 36 í læsebogen. Lyt og sæt kryds ved rigtigt, forkert eller ved ikke.

Nummer	1. Den unge mand sidder på en grøn skrivebordsstol.

Nummer	2. Der står nogle mennesker uden for vinduet.

Nummer	3. Den unge mand bor hjemme hos sine forældre.

Nummer	4. Blomsten i vinduet er stor og flot. 

Nummer	5. Der ligger en kat under skrivebordet.

Nummer	6. Den unge mand smiler.

Nummer	7. Skoletasken ligger på gulvet.

Nummer	8. Det er søndag og den unge mand har fri.

Nummer	9. Den unge mand har gule shorts på.

Nummer	10. Der ligger en skive pizza på sengen.

Nummer	11. Den unge mand kan godt li‘ pizza.

Nummer	12. Der er 3 skuffer i skrivebordet.
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4 Mod er mange ting

Side	77
Lytteøvelse	19
Du hører to unge snakke sammen om et indbrud. Lyt og sæt kryds ved rigtigt eller forkert.

A. Hej Jonas. Er det rigtigt at der har været indbrud hjemme hos dig? 

B. Ja, da jeg kom hjem fra skole i går stod døren ud til haven åben.

A. Blev der stjålet noget?

B. Ja, der blev stjålet en hel masse. De stjal et tv og en computer der stod i vores stue.  
De stjal også smykker og penge fra mine forældres soveværelse. 

A. Nej, hvor forfærdeligt,

B. Ja, men det var ikke det værste. Da jeg kom ind i huset kunne jeg høre at der var nogen 
nede i kælderen. 

A. Nej, hvor uhyggeligt, hvad gjorde du? Blev du bange eller gik du ned i kælderen?

B. Jeg blev rigtig bange og skulle i hvert fald ikke spille nogen helt. Jeg løb ud af huset igen 
og ringede til 112. 

A. Det kan jeg godt forstå. Så du tyven?

B. Ja, der var to. Men de havde hættetrøje og maske på, så jeg kunne ikke se deres ansig-
ter. 

A. Har politiet fanget dem?

B. Ja, heldigvis, men de har desværre ikke fundet alle vores ting.

A. Det var ærgerligt. Jeg håber I får jeres ting tilbage.

B. Ja, det gør jeg også. 

Side	80
Lytteøvelse	20
Du hører en fortælling om en ulykke. Lyt og sæt ring om det rigtige ord.

Den syvårige Markus fik den Gyldne Sofus for at redde sin far efter en ulykke. Markus og 
hans far var ude i skoven. Pludselig væltede et træ ned over Markuses far som faldt til jorden. 
Faren lå bevidstløs på jorden og det blødte ud fra det ene øre. Markus handlede hurtigt og 
løb straks efter hjælp. Han løb hen til det nærmeste hus som lå en kilometer væk. Men der 
var ingen hjemme. Markus løb derfor videre og efter endnu en kilometer mødte han en mand 
som var ude at lufte sin hund. Manden ringede efter en ambulance som kom og reddede 
Markuses far.
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Side	82
Lytteøvelse	21
Se på billedet på side 41 i læsebogen mens du lytter. Sæt kryds ved rigtigt,  
forkert eller ved ikke.

 1. Det er vinter og temperaturen er minus tre grader.

 2. Pigen har en lilla hue med en pompon på.

 3. Der er fire træer på billedet.

 4. Der er skyer på himlen og det sner.

 5. Pigen er syv år gammel.

 6. Pigen er ikke bange for hunden.

 7. Hunden er en buldog.

 8. Pigen har et grønt halstørklæde på.

 9. Hundens pels er lys.

10. Pigen var ude at lufte hunden.

Side	88
Lytteøvelse	22
1. Du hører fem korte fortællinger. Lyt og sæt ring om de ord du hører.

Nummer	1
Jeg hørte nogen kalde på hjælp da jeg gik ind i parken. Der stod en dame som kiggede op i 
et stort træ. Øverst i træet sad en lille kat. Jeg ville gerne hjælpe damen med at få katten ned. 
Jeg skyndte mig at kravle op i træet for at hente katten ned.

Nummer 2
Jeg fik en sms fra en af mine klassekammerater. Der stod at han var på ferie i London.  
Hans kuffert og penge var blevet stjålet. Nu manglede han penge til at komme hjem igen.  
Jeg sendte ham selvfølgelig pengene. Jeg håber at han snart kommer tilbage.

Nummer 3
Jeg mødte engang en pige på min alder. Hun var meget sød og vi snakkede længe sammen. 
Hun var flygtning og fortalte mig, at hun ikke vidste hvor hendes forældre var. Hun fortalte mig 
også at hun aldrig havde været i biografen. Jeg bestemte mig for at invitere hende med hjem 
at spise og så i biografen bagefter sammen med mig og mine venner. 

Nummer 4
Min ven så engang en lille dreng falde ned i en flod. Han vidste ikke helt hvor farlig floden var. 
Men han vidste at han var i god form og en god svømmer. Han skyndte sig at ringe til 112. 
Han fortalte hvad der var sket og hvor han var henne. Så hoppede han i floden for at redde 
drengen. 
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Nummer 5
Jeg var engang med min familie på rejse i udlandet. Vi gik rundt i en storby da vi så et  
bankrøveri. Vi så tre personer med sort tøj og sorte masker løbe ud af banken. De løb  
meget hurtigt for at nå hen til en bil. Pludselig så vi en mand løbe efter dem. Han hoppede  
op på ryggen af en af røverne og prøvede at tage masken af ham. 

2. Lyt igen. Synes du at personen er modig eller dumdristig? Sæt kryds.

Side	95
Lytteøvelse	23
Du hører en fortælling om en togulykke i Indien. 
1. Lyt og sæt ring om de ord du hører.

En otte årig indisk pige viste et utroligt mod, da hun reddede to af sine skolekammerater.

De tre unge sad i en bus på vej hjem fra skole. Pigen opdagede at bussen stoppede på 
nogle togskinner og at et tog kom kørende hen imod dem. Pigen viste et utroligt mod, da 
hun skubbede sine to venner ud ad et vindue. Siden hoppede hun selv ud af bussen. Kort 
efter kørte toget ind i bussen. Desværre døde 16 mennesker i bussen, da toget kørte ind i 
den. Pigen fik en pris for sit mod. Hun sagde til medierne at hun var glad for at have reddet 
sine venner, men ked af, at hun ikke kunne redde flere fra bussen. Pigens bror, som var to år 
ældre, sad bagest i bussen. Han brækkede benet og fik et stort sår på sin ene arm, men han 
har det godt nu. 

2. Lyt igen og sæt kryds ved rigtigt eller forkert.


