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Kære elev!
Vi lærer at læse ved at læse. Og for at blive en god og sikker læser, skal vi læse meget – rigtig
meget – både ord, der står alene og ord i mange forskellige slags tekster. 

I DU KA´ læse og forstå skal du arbejde frem mod at blive bedre til at forstå det, du læser og 
til at huske det, du læser.

I DU KA´ læse og forstå skal du både øve dig i at læse det, der står direkte i teksten og det, der 
kræver, at du tænker dig rigtig godt om - det der står ”mellem linjerne”.

I DU KA’ læse og forstå skal du lære at blive en god læsedetektiv, der kan finde oplysninger i 
forskellige tekster, tabeller, tegninger og fakta-bokse. 

Med venlig hilsen og god fornøjelse.
Jens Porsborg Larsen

Navn ____________________________________________________________
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Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved ananas. Læs ordet ved siden af og se, hvor du skal skrive 2.

10 12

8 5

1

9

4 7 6

2

saIami

ferie 

kamera

søIøve 11

bavian ananas

teater domino 

jaguar vioIin 

koaIa maIeri3
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Synonymer
Træk en streg mellem ord og sætninger, der betyder omtrent det samme.

fart    doktor

læge    hæslig

føle    tempo

ækel    hæve

løfte    mærke

 

ussel    slut

foder    sølle

forbi    kulør

depot    mad

farve    lager

Det er der ingen ben i.    Det gik ikke så godt.

Det gik ned af bakke.    Jeg vil hævne mig.

Det skal du få betalt.    Det er da meget let.

Han er en sløv banan.    Han faldt i vandet.

Han røg lige i baljen.    Han er noget doven.

 

Der er gået koks i det.    Hun er meget dum.

Hun er en laber larve.    Det går ikke så godt.

Han hang med næbbet.    Jeg kan ikke lide det.

Hun er dum som en dør.    Hun er en flot pige.

Det er ikke min kop te.    Han var ked af det.
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Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”

ja nej

Du har hørt en stol nyse. X
Et firben kan tabe halen. X
Du leger tit med dukker.

En panda er en lille fugl. X
Man kan sidde på en stol. X
En kane er en stor slæde. X
Solen skinner om natten. X
En tiger er bange for får. X
Vi kan bage brød i en ovn. X
En bøffel er en smuk fugl. X
Et år har kun to måneder. X

ja nej

En lille mus kan fange en stor kat. X
Mange børn bliver døbt i en kirke. X
Du kan ride på en frø og en tudse. X
Man kan save små grene af et træ. X
Vi kan bygge et hus af træ og sten. X
Som regel sover du, når det er nat. X
Vi kan købe værktøj hos en bager. X
En firkant er en figur, der er rund. X
Vi rører i en kop med en tynd stok. X
Man kører på slæde, når der er sne. X
Vi ser ofte ræve og ugler i et cirkus. X

X
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Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

1 5

6

7

2

3

4 9 810

politi og radio 10
kakao og bikini 6
radise og albue 1
kabale og radise 8
radio og bikini 3

kabale og politi 2
radise og bikini 9
albue og kakao 4
kabale og radio 5
politi og albue 7
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Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord.

Det var svært at gætte   glas

Peter har lige fældet et   fantasi

Der står mange bøger i   gåden

Vi kan drikke cola af et   træ

Min søster har en livlig   reolen

Martins moster hedder   bilen

En kænguru er god til at   Emilie

Jeg fik hældt benzin på   fortov

En firkant har altid fire   hoppe

Der ligger tit fliser på et    sider

En fisker kan tage på havet for at fange   kikkert

Man kan se langt, hvis man har en god   torsk

I et køkken kan man lave mad og bage   kager

I det danske flag ser du farverne rød og   hurtigt

Man kan få en bøde, hvis man kører for   hvid

Jonas sad og hørte en dejlig melodi i sin   noget

Du skal vaske dine hænder, før du skal   vilje

Man er doven, hvis man ikke gider lave   radio

Selv om man er lille, kan man godt være   spise

Nogle bliver sure, når de ikke får deres   kvik
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Himmel og helvede - del 1

Anna-Marie Helfer
De snakker aldrig om det.
Måske ved de det bare?
Nu vil Signe i hvert fald vide noget. 
Hun løber hen til morfar.
Han ved næsten alt.

”Hej morfar! 
Fortæl om himmel og helvede.”
”Nå, da da da!” 
Morfar smiler. 
” Og det tror du, jeg ved?”
”Du er voksen, morfar. 
Du må vide noget.”
”Kom nu lige ind først. 
Jeg må tænke mig lidt om.”

Morfar sætter sig. 
Han tænder sin pibe. 
Så ser han på Signe. 
”Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. 
Men jeg har hørt en historie.
Den handler om himmel og 
helvede. Den kan jeg fortælle dig.”
Signe elsker, når morfar fortæller. 
Den er hun med på.

Signe har været  
på besøg i kirken. 
Hun var der med skolen. 
Præsten viste dem alt muligt.
Søren fik lov at prøve  
hans kjole.
Den var alt for stor.
Det er klart.

De bad også: ”Fader vor.
Du som er i Himlen.”
Signe ved ikke ret meget  
om himlen.
Kun det med de små engle.
Det ved alle jo.
Men passer det?
Signe har også hørt om helvede.
Men hvad er der med helvede?
Hun kender kun:  
”av for helvede”.  
Og det må hun ikke sige.

Mon de voksne ved alt det?
Om himmel og helvede?
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Himmel og helvede - del 1

Anna-Marie Helfer  

Signe har været på tur med skolen.

De var på besøg hos bager Jensen.

Signe var med skolen inde i kirken.

Dan fik lov at prøve præstens kjole.

Det var Søren, der prøvede kjolen.

Præsten fortæller dem om Himlen.

Signe har en morfar, der ved meget.

Han skal fortælle Signe om Himlen.

Han skal også fortælle om Helvede.

Morfar vil fortælle Signe en historie.

Historien handler om en tur i byen.

ja nej

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
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Sæt ordene rigtigt sammen
Træk streg mellem et ord i hver række, så der dannes et nyt ord.

cykel       fly guld      vand banan      bøtte

jager       nød tand      fisk skole      poter

fugle     sti soda      hane mælke     palme

kokos     små hals      pine musik     taske

bitte     frø vand     bånd katte     anlæg

jakke     bur løbe     mark motor     bælte

kanin     sæt sove     jagt bager     cykel

heste     bus korn      hjul kanon     salat

skole     sav fart     sofa læder     butik

motor      sko ræve      bøde pasta     kugle
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Mini-kryds
Hvilket bogstav passer i begge ord.

Skriv a, e, u eller ø, så der opstår rigtige ord både vandret og lodret.

Skriv i, o, y eller æ, så der opstår rigtige ord både vandret og lodret.

s t b s
k r I t

b r u n v r e d f I a g b r ø d
d s d v

b b p s
I r r k

f j o r s t y r k r i g v r æ I
d n s g



12 · Læs og forstå 6  

En gryde med suppe - del 2

”Der var en gang en mand. 
Han var på rejse  
i den store verden. 
En dag kom han til et hus. 
Han bankede på. 
Ingen svarede. 
Så tog han i døren. 
Den var ikke låst. 
Han gik ind. 

Han kom ind i en smuk sal. 
Der var dækket bord. 
Og uhm! 
Sikke en dejlig duft!
Lækker suppe!
Der stod en kæmpe gryde.
Den var fyldt med suppe.

En klokke ringede.
Folk masede ind i salen. 
Masser af folk.
Alle ville først ind. 
De var sultne.
Alle ville først hen til gryden. 
Og der stod de så.

De så ned i gryden. 
Og de græd.
De fik nemlig ingen suppe.
Der var kun kæmpe skeer.
Mega store og tunge.
Ingen kunne løfte dem.
De var lavet til kæmper.

De sultne råbte og skreg.
Den ene slog efter den anden.
En gav sig til at sparke.
En anden rev og bed.

”Det er din skyld!”
”Nej, det er din skyld!”
Flere gav sig til at slås.
Det hjalp bare ikke.
Alle skeer var for store.
For lange og for tunge.

Gys og gru! Sikke et helvede!
Manden kunne ikke holde det ud. 
Han måtte ud derfra.

SÅ så han en anden dør.
Den førte også ind i en sal.

Den så ud som den første.
Der var folk og suppe.
Der var mega skeer.
Men der var fest og glæde.
Alle lo og spiste. 

”En, to, tre: løft. Vi mader dig. 
I mader mig. Der er mad til alle.”
En gruppe råbte til manden.
”Kom ind, kom ind!
Der er også mad til dig.”
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En gryde med suppe - del 2

 

En mand kom til et hus med to sale.

En ung pige kom ud og lukkede op.

I den første sal var der dækket bord.

Det duftede dejligt af lækker suppe.

Manden så en lille gryde med ærter.

Gryden var fyldt med en dejlig suppe.

I den første sal spiste folk sig mætte.

I den anden sal var der også suppe.

Herinde kunne alle få dejlig suppe.

I den anden sal var der fest og glæde.

Morfar ved alt om himmel og helvede.

ja nej”Tak for det!” Manden lo.
Her ville han gerne spise.
Han glemte alt om helvede.
Det her var bare himmelsk.

”Jamen morfar? 
Er himmel 
og helvede sådan?” 

”Jeg ved det ikke, 
lille Signe?” 
Morfar stryger Signe 
over håret. 

”Men måske  
skaber vi det selv?
Himmel eller helvede?
Lige her og nu.”

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X
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Hvad ser du?
Sæt en ring om de ord, der er vist med en tegning. Der er 1 ord i hver vandrette linje.

musvit radise finale tyveri

løfter uøvet toilet bildør

violin leveår huskat vanvid

minut astma bybus gynge

kusine pumpe risiko bopæl

livløs allike tunika gaffel

kultur firma ramme lavine

kiosk røveri nathue iskage

valuta rygsæk emalje sutsko

kabine lydmur fiasko alarm

✓
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Barske rim og gåder 
Læs sætningerne og skriv det rigtige ord på stregen.

Alle børnene var fattige, undtagen Frode – han kunne sin fars pin-_________________!  

Alle børnene kunne nå jorden, undtagen Dorthe – hendes ben var for ____________________!   

Alle børnene sad i båden, undtagen Thor – han var faldet over __________________!

Alle børnene fik lært at dykke, undtagen Kaj – han blev ædt af en  _______________!

Alle børnene så ind i ovnen, undtagen Tage – det var ham, de skulle __________________!

Alle børnene sad på WC, undtagen Lotte  – hun sad på  ________________! 

Alle børnene sad pænt ved bordet, undtagen Anne – hun væltede en ___________________!  

Alle børnene slår med køller, undtagen Anker – det er ham, de ____________________!

Alle børnene løber væk fra bomben, undtagen Aske – han har den i sin  ______________!   

Alle børnene  nåede ind i toget, undtagen Søren – han sad fast i ___________________!

kode
korte

bord
haj

bage
potte

kande
banker

taske
døren
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DU SKAL BRUGE:

2 æg
250 g sukker
1 vaniljestang
250 g hvedemel
2 tsk bagepulver
3 dl fløde
4 madæbler
2 spsk sukker
1/2 tsk kanel

1 klat smør til at smøre 
formen med 

Tips

Spis Kagen med 

vaniljeis til.

SÅDAN GØR DU:

• Tænd for ovnen på 180 grader.
• Kom sukker og æg i en stor skål og pisk godt sammen.
• Flæk vaniljestangen og skrab marven ud.
• Tilsæt vaniljekornene i æggemassen.
• Rør bagepulver, mel og fløde i lidt efter lidt.
• Rør dejen glat.
• Smelt smørret i en lille gryde og smør en springform med det.
• Hæld dejen i formen.
• Skræl æblerne og fjern kernehuset.
• Skær æblerne i mindre stykker og fordel dem i dejen.
• Drys med kanel og lidt sukker.
• Sæt kagen i den forvarmede ovn i ca. 60 minutter.
• Tag kagen ud og køl den af. 

Bag en lækker kage
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Læs tekster og tegninger til opskriften og skriv svarene på de små streger.

For at bage denne kage skal vi bl.a. bruge _________ g mel og _____ madæbler.

Inden æblerne skal i dejen, skal de ___________________ og skæres i ________________stykker.

Kagen bør bages i en _________________-form, der er smurt med lidt _____________________.

Inden kagen sættes i ovnen skal den drysses med _________________ og __________________.

Bag kagen i ________ minutter i en ovn ved _________ grader.

Når du serverer kagen, er det en god idé at spise den sammen med ___________________.

 
Hvad tror du, disse forkortelser betyder:

g: ___________________  dl: _________________________  spsk: _____________________________.

 
 Hvis du vil bage en dobbelt portion (2 kager), skal du bruge:

________ g hvedemel       _______ madæbler      _______ tsk. kanel        _______ dl fløde 

250

kaneI
60

gram

500 8 1 6

deciIiter spiseskefuIde

skræIIes
spring

mindre
smør

4

sukker
180

vaniI jeis
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Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved ørken. 

10 1 5

4 8 12

9 6 3

2

søjIe

egern

agern

hoved 11

odder bakke

nøgIe ørken

tønde nisse

Iygte bager7
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Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord.

Søren er god til at stå på sine    pukler

Jeg måler min højde med en    hænder

En kamel har lange ben og to    radio

Hun hørte slet ikke, hvad jeg    lineal

Ole hørte en god melodi i sin    sagde

Jeg har en kniv, der er meget    træ

Mange fugle bygger rede i et    gokart

Der sejler mange skibe ude på    skarp

Palle elsker at køre rundt i sin    pels

Et marsvin har en kort og blød    havet

Det nye bord står midt i vores    gynge

Morten fik en bolle og et krus    skæg

I haven står der en vippe og en    stue 

Den gamle mand havde et stort    kaffe

Åse var meget glad for sin nye    bluse

Næste søndag skal min kusine    rødt

Jeg har en blå bluse med lange    døbes

Danmarks flag er både hvidt og    onkel

Martin har en søster, der hedder    ærmer

Anna har været på ferie hos sin    Birgit
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Mini-kryds
Hvilket bogstav passer i begge ord.

Skriv i, u, y eller å, så der opstår rigtige ord både vandret og lodret.

Skriv a, e, æ eller ø, så der opstår rigtige ord både vandret og lodret.

s g t f
p r r I

s t y g t r i n s k å r k I u d
d s d e

s b k k
v r r I

s k æ v g r e n s p a r g I ø d
r v m r
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Kan det passe?
Sæt x ved “ja” eller “nej”

ja nej

En musvit er en lille fugl. X
Man køber fisk hos en bager. X
Du kan nemt løbe fra en hest. X
Der er tit et kors på en bibel. X
En cykel kan æde en banan. X
Der lever søløver på månen. X
Lego-land er et land i Afrika. X
Du har set en tiger stå på ski. X
Vi kan male med en pensel. X
Høns lægger tit æg, der er blå. X
Du har en cykel med lilla dæk. X

ja nej

Der er altid syv dage i en uge. X
En tyr har tit en ring i næsen. X
Du er bange for en lille kanin. 

En elefant har fire små poter. X
Der er to pedaler på en cykel. X
Børn bliver tit døbt i en kirke. X
Man kan fange fisk med et net. X
Der kan gro salat ude i en have. X
Man kan købe mad i en butik. X
I en kiosk kan man låne bøger. X
I en have ser man ofte roser. X

X
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To horn af guld - del 1

”Tra, la, la la.”
Det er sommer i året 1639.
Kirsten løber over marken.
Hun synger glad.

Hun kommer fra Søgård
Der arbejder hun.
Og det gør Hans også.
Ham elsker Kirsten.
Og nu har han friet.

Derfor synger hun.
Og derfor løber hun.
Hun løber hjem til sin mor.
Hun skal vide det. At Hans har friet.

Men ups! Kirsten falder.
Av. Hun slog sin fod.
Den ramte noget hårdt.
Måske en sten? Kirsten kikker.

Anna-Marie Helfer
Kirsten bøjer sig helt ned.
En lille gylden plet 
er dukket frem.
Den blinker i solen.
Kirsten glemmer 
alt om bryllup.
Hun skraber al jorden væk.
Så pudser hun med sit skørt.

Aldrig har Kirsten set 
noget så smukt.
Hun står med et  
*gyldent horn.

Det er pyntet  
med fine figurer.
Der er folk og dyr.
Måske står der også noget.
Det ser sådan ud.
Men Kirsten ved det ikke.
Hun kan ikke læse.
Kirsten går helt i stå.

En stor klump 
ligger på jorden.
*Kirsten finder en sten.
Hun banker i skorpen 
af tør jord.
”Hvad?” 
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Drømmer hun?
Men nej! Det er sandt.

”Mor, mor!”
Kirsten løber igen.
”Se, mor! Se, mor!”

Kirsten løber ind  
i det fattige hus.
Hun rækker hornet 
mod sin mor.

To horn af guld - del 1

”Kirsten!” 
Hendes mor skriger.
Hun vil ikke holde hornet.
”Har du stjålet?”

”Nej, mor!”
Kirsten fortæller det hele.

Hendes mor finder et klæde.
Hun kaster det over hornet.
Ingen må se det.
Ingen må tro, Kirsten er en tyv.

”Kom barn! 
Hun griber Kirstens hånd.
Vi løber til præsten.
Han må hjælpe os.

Og præsten ved besked.
”Dette horn er gammelt.
Mange hundred år.
Og det er *danefæ.

Det tilhører kongen.
Lad mig sende det til ham.”

Og kongen blev glad.
*Christian den Fjerde hed han.
Han sendte Kirsten et brev.
Præsten læste det for hende.
Og han sendte hende 
et smukt skørt.

Hun bar det til sit bryllup.
Hun var så smuk og glad.

Og så kom der besøg på 
”Kirstens mark”.
Sådan kaldte folk den.
Fra hele landet kom de.
Med skovle og hakker.
Alle ville finde guld.

Men lange næser fik de.
Der var ikke mere guld. 
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Og dog!
Der gik næsten 100 år.
Alle havde glemt Kirsten.
Og alle havde glemt 
hendes guld.

Det var en dejlig dag i april.
Året var 1734.
Solen skinnede varmt.
Lærkerne sang.
*Erik Lassen ville pløje sin mark.
”Kirstens mark” 
hed den ikke mere.
Men det var den samme mark.

 

FAKTA
Christian den Fjerde var konge  
af Danmark fra 1588 til 1648. 

Danefæ - meget gamle og 
værdifulde ting, der er fundet i 
jorden, kaldes danefæ. 

Erik Lassens fund - den 21. april 
1734 finder Erik et guldhorn. 
Hornet vejede godt 3,5 kg. Det 
blev fundet 20 meter fra det sted, 
hvor det første horn blev fundet. 
Erik var en fattig husmand og 
døde kort tid efter fundet.

Et gyldent horn - det guldhorn 
Kirsten fandt, vejede godt 3 kg.

Kirstens fund - den 20. juli 1639 
finder Kirsten Svensdatter et 
horn af guld.  Det var tæt ved den 
lille by Gallehus. 

Findeløn - som findeløn fik Erik 
200 rigsdaler. Det var rigtig 
mange penge. 

Erik spændte oksen for ploven.
Så gik han i gang.
Han gik efter ploven og sang.
Og så!
Erik holdt op med at synge.

Noget stak op af den sorte muld:
Endnu et horn af guld.

Kongen fik det.
Han hed nu Christian den Sjette.
Erik Lassen fik *findeløn.
Han blev en rig mand.

Kirsten fik kun et skørt.
Men hun fik jo Hans.
Så hun var også glad.
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Kirsten fik et skørt og en lækker bluse.

De to guldhorn var nøjagtig lige tunge.

Begge horn var pyntet med fine figurer.

Christian den fjerde var konge i tres år.

Værdifulde ting fra oldtiden er danefæ.

Kirsten og Hans har arbejde på Søgård.

Kirstens horn blev sendt til kongen.

Det var små heste, der trak Eriks plov.

Erik Lassen fik 200 kroner i findeløn.

Han levede kun i kort tid efter sit fund.

jaja nejnej

Skriv de rigtige ord på stregerne

Den 20. juli ______________ fandt Kirsten et guldhorn på en mark tæt på den lille by ________________________.

Byen ligger tæt ved grænsen til ___________________, og hornet vejede godt ________ kg.

Den 21. april _________________ fandt Erik et guldhorn – kun _______ meter fra det sted, Kirsten fandt sit horn. 

Eriks horn vejede godt ________ kg. Da hornene var danefæ, blev de begge sendt til _______________________.

I 1639 hed kongen Christian den ___________________, og i 1734 hed kongen Christian den ________________.

1639
TyskIand

1734
3,5

Fjerde

20
kongen

Sjette

3
GaIIehus

X X

XX
X X

X
XX

X
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Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

1 5

6

7

2

3

4 9 810

revne og mappe 10
tunge og porre 4
mappe og anker 7
anker og revne 3
porre og våben 8

penge og mappe 1
revne og tunge 5
anker og penge 9
våben og tunge 2
penge og våben 6
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Synonymer
Træk en streg mellem ord og sætninger, der betyder omtrent det samme.

borte    rask

gebis    væk

sund    rende

livrem    tænder

løbe    bælte

 

tynd    kæde

lænke    bæger

krus    mager

male    æske

kasse    farve

Han fik en lang næse.    Hun faldt i søvn.

Hun gik ud som et lys.    De bor sammen.

Han er en hård banan.    Han blev narret.

De deler bord og seng.    Han er en rå fyr.

Nu går det der-ud-ad.    Det går bare godt.

 

Han har ild i rumpen.    Han er i godt humør.

Hun er en ørn til det.    Vi så, at hun sov nu.

Han er i sit es i dag.    Han er meget urolig.

Hun fik sig en på øjet.    Han er godt tosset.

Han er en skør kugle.    Hun er dygtig til det.
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Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”

ja nej

Vi kan lave en hule af sne. X
Fluer og bier kan summe. X
En konge har tit en krone. X
Du kan sidde ved et bord. X
En panter er en lyserød kat. X
Månen er lavet af grøn ost. X
Man kan bade i et badekar. X
En ræv er bange for høns. X
Vi har tit penge i en pung. X
Vi kan male med en pensel. X
Kaniner kan godt lide salat. X

ja nej

Både rotter og mus lægger æg. X
Man kan spise med en gaffel. X
I en park er der mange gader. X
En smed borer huller i tænder. X
Heste, køer og får æder græs. X
Der er et komfur i et køkken. X
Man kan save grene af et træ. X
Du kan spise en gammel sko. X
En panter æder tit hø og halm. X
Katte er ofte glade for hunde. X
Et egern bygger rede i et træ. X
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Sæt ordene rigtigt sammen
Træk streg mellem et ord i hver række, så der dannes et nyt ord.

kakao      tennis læder       vogn sand        heste

bord       kasse kokos       jakke lokal       bord

æble       mælk flod       nød cykel       kasse

fugle       hest guld       hest cirkus       radio

gynge       træer klap       smed pusle       pumpe

bikse       bane mobil       hoppe rulle       bælte

rutsje       mad vagt       taske læder       gardin

kunst       maler græs       telefon kaffe       tang

luft       børste olie       læge knib       bæger

toilet       ballon jagt       maleri rafle       bønner
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Han stjal guldhornene - del 2

*Niels Heidenreich hed tyven.
Han blev født i Horsens 1761.
Men han lavede fiduser i Horsens.
Han måtte flygte til København.

Niels var fuld af fiduser.
Og han var ret kvik.
Han havde bare ingen penge.

Men hvor svært kan det være?
Kunne han ikke selv lave penge?
Det gjorde han i hvert fald.
Han gad ikke være fattig.
Og han ville hjælpe sin gamle mor.
Hun skulle have det godt.

Niels gik i gang.
Han lavede store og små sedler.
Og de lignede.
Niels var rig.

Men en kvik købmand så det.
Der var en fejl på sedlen.
Niels havde stavet forkert.
Ubs! Og øv!

Niels blev sat i fængsel.
Han skulle hænges.
Det er slemt 
at lave falske penge.
Men kongen fik ondt af ham.
Frederik den Sjette hed han.
Han benådede Niels i 1797.

Anna-Marie Helfer
Niels skulle ikke hænges.
Men han skulle blive i fængslet.
Det er klart.
Her blev han urmager.
Og han blev guldsmed.

Og Niels drømte.
Han drømte om guld.
Masser af guld.
Og drømme er ikke forbudt.
Heller ikke i et fængsel.

Niels var sød og rar og klog.
De kunne lide ham i fængslet.
Han fik lov at komme ud 
efter 8 år.

Men han var stadig fattig.
Og Niels ville ikke være fattig.
Han ledte.
Hvor var der guld?
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Han stjal guldhornene - del 2

Så fik han øje på den:
Danmarks riges store skat.
De smukke horn af guld.
Mange hundred år gamle.
7 kilo ægte guld.
De lå på et *museum.
Til ingen verdens nytte.

Det guld gad Niels godt eje.
Og det kom han til.

Han blev venner  
med en på museet.
De drak kaffe.
Og de drak mere kaffe.

Niels kom forbi næsten hver dag.
Han drak kaffe og han lurede.
Hvordan kunne han stjæle guldet?
I maj måned *1802 var han klar.
Midt i den mørke nat.

Niels havde lavet nøgler.
Han låste sig ind på museet.
Han listede hen til skabet.
Han vidste, hvor guldet var.

Niels holdt vejret.
Han så sig omkring.
Lidt nervøs var han.
Det er klart.

Og så:
Niels tog de 
smukke horn.

Danmarks riges skat.
7 kilo ægte guld.
Ned i en pose med dem.

Og så:
Liste, liste hjem i nattens mørke.

I sit køkken gik han i gang.
Han ville smelte guldet.
Mere og mere varmt blev det.
Det begyndte at flyde.
De fine mønstre forsvandt:
Manden med bue og pil.
Dyrene. *Runerne.
De var lavet for længe, længe siden.
I *Danmarks oldtid.
Nu løb de sammen 
til en sø af guld.

Niels kølede guldet.
Til slut havde han en stor klump.
7 kilo ægte guld.
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Så gik han i gang med at smede.
Fine smykker lavede han.
Og fine *mønter i guld.
Han solgte det hele.
Alt gik fint.
Niels blev rig.
Han havde masser af guld.
Og han var glad.
Hans gamle mor 
var også glad.
Hun havde det godt.

Et helt år var Niels rig.
Så var det slut.
Niels blev igen sat i fængsel.
Han var gammel, 
da han kom ud.
I 37 år sad han i fængsel.

Men de *oldgamle horn er væk.
Skatten fra oldtiden.
Danmarks riges stolthed.

Danmarks oldtid begynder for mange 
tusinde år siden, og den slutter for 
ca. 1000 år siden. Guldhornene blev 
lavet for 1600 år siden, i oldtiden.

Oldgamle horn - der var lavet nogle 
tegninger af de to guldhorn. Derfor 
kunne man lave nogle kopier. Dem 
kan vi nu se på National-museet. 
Også de to kopier har været stjålet, 
men de blev fundet igen.

Museum - det museum, hvor 
guldhornene var udstillet, 
hed dengang Det kongelige 
Kunstkammer. Efter tyveriet, 
blev der bygget et nyt museum - 
Nationalmuseet.

Mønter i guld - Niels Heidenreich 
lavede falske indiske guld-mønter. 
Det var disse mønter, der afslørede ham.

Niels Heidenreich levede fra 1761 
til 1844.

Runer er bogstaver, der er blevet 
brugt i Danmark i mere end 1000 år. 

1802 - den 4. maj 1802 låste Niels 
Heidenreich sig ind på museet ved 
hjælp af to falske nøgler, som han 
selv havde lavet. Der blev udsat en 
dusør på 1000 rigsdaler til den, der 
fik fat i tyven.
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Skriv de rigtige ord på stregerne

Guldhornene er fra Danmarks oldtid. Man mener, de blev lavet for cirka __________________ år siden.

Hornene var udstillet på det museum, der hed Det kongelige ________________________________.

Af guldet lavede Niels mønter og fine ___________________. Han kom til at sidde i fængsel i __________ år.

Efter tyveriet byggede man et mere sikkert museum. Det hedder _____________________________________.

På museet er der __________________ af de to guldhorn. Disse kopier har også været _____________________.

Danmarks oldtid sluttede for kun femten år siden.

Runer er nogle bogstaver, man tidligere har brugt.

I dag kan alle folk læse noget, der står med runer.

Niels blev dømt for at stjæle og lave falske mønter.

Han kom til at sidde i et fængsel i mere end 75 år.

De to guld-horn lå i et skab på et museum. 

Der blev brugt tre falske nøgler ved tyveriet.

Der blev udsat en dusør på 1000 rigsdaler. 

Niels, som stjal hornene, havde gode evner.

Tyveriet af de to horn skete den 4. maj 1802.

jaja nejnej

1600
kunstkammer

smykker
NationaImuseet

kopier stjåIet

37

X X
X

X
X

X

X
X
X

X
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Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved ballet. 

1 11 7

4 8 12

9 6 3

2

muskeI

bambus

gammeI

gardin 5

nødder nattøj

pøIse baIIet

vampyr kapseI

Iøfter cykIer10
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Antonymer
Træk streg mellem ord, der betyder det modsatte.

blød       klog lydig       levende mål      blød

bred       hård død       landet nær      start

dum        indre byen       ulydig hård      glat

dyb       smal derfra       ophøre dale      fjern

ydre       flad bestå       hertil ru      stige

give         minus heldig       kedelig lavt      hård

tryg       elske mætte       nederst lige      i live

plus       tage sjov       uheldig blid      højt

grim       utryg øverst       sultne artig      krum

hade     smuk sent       tidligt død      uartig
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Gæt gåder
Læs beskeden i rammen og skriv tallet på den illustration, som passer.

Den samler nektar 
og laver honning.

8

Den har lange ører,
og den bor i et bur.

3

Han taler i kirken,
når det er søndag.

5 

Her er et bæger
med seks terninger.

2 

Hvis du kigger i det, 
kan du se dig selv.

10

Det kan hjælpe dig 
med at finde vej.

4

Der hænger en tønde 
under hundens hoved.

7

Et bræt er knækket
i det lave stakit.

6

Den er god at have,
hvis man vil se langt.

1

Man kan blive fuld,
hvis man drikker det.

9
3

2

6

109

7

4

5

8

1
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Kan det passe?  
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”

ja nej

En tiger lægger mange æg. X
I en kirke hører vi om Gud. X
Vi kan grave med en spade. X
En døv kan ikke høre noget. X
Der kan gro æbler på et træ. X
Vi låner bøger på et apotek. X
Du har spist en heste-pære. X
Rav er gammelt vingummi. X
Du har både hjerte og lunger. X
De fleste heste går i sandaler. X

ja nej

En konge bor ofte på et stort slot. X
Du går med vanter på dine fødder. X
Små piger leger ofte med dukker. X
Vi ser tit damer med et stort skæg. X
Der gror ofte tomater i et drivhus. X
Man kan spise med kniv og gaffel. X
Det er sundt at drikke meget cola. X
Vi må gerne cykle på en motorvej. X
Et fly letter og lander i en lufthavn. X
En bæver har to pukler på ryggen. X
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Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

1 5

6

7

2

3

4 9 810

rødvin og bokser 4
cirkel og fisker 10
bokser og rytter 7
rytter og sandal 9
cirkel og vulkan 5

sandal og bokser 1
vulkan og rødvin 8
cirkel og rytter 2
fisker og sandal 6
vulkan og fisker 3
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Detektivopgave
Find det ord, der ikke hører sammen med de andre. Sæt en ring om det.

kniv  gaffel dessert teske

butik blade kiosk hotel

dreng cykel metro bybus

spurv stork hyæne svane

Ulrik Lotte Esben Brian

trøje kjole bluse træsko

lilje krokus figen valmue

yatzy tobak skak bingo

dukke rangle egern bamse

Norge Paris Tokyo Berlin

ankel fugle navle tunge

Minna Stine Rikke Ulrik

nektar fløjte guitar violin

blæst frost præst tørke

odder fasan bison tapir

Indien Island Mexico Hobro

tømrer bibel præst frisør

zebra bjørn egern tjørn
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Altid alene hjemme - del 1

Nik finder nøglen frem. 
Han låser op og går ind. 
Han kan ikke lide det. 
Der er så mørkt.
Og der er ingen hjemme.

Nik hader det tomme hus. 
Der kunne være en røver! 
Man kan aldrig vide.

Nik tænder lys over det hele. 
Han kikker bag alle døre.
Han kikker bag det store skab. 
Der er vist ingen.

Nik er bange.
Men han er også gal. 
Han er gal på far og mor. 
De er begge i butik.
Det er dumt.
De får fri så sent.

Nik er mest sur på mor.
Hun kunne da være hjemme.

Han savner sin mor.
Nik går ind i stuen.

Han giver stolen et spark. 
Den har ikke gjort noget. 
Men Nik er bare sur.
Så ser han mors vase. 
Den fine, fine vase. 

Den er meget gammel. 
”Antik,” siger mor.

Mor elsker den vase.
Hun har fået den af mormor. 
Mormor fik den af sin farmor. 

Hendes far har købt den i Kina. 
I meget, meget gamle dage. 

Han var sømand.
Han sejlede på de store have. 
Langt, langt væk.
Helt til Kina rejste han.
Med skib altså.
Mormor har fortalt det hele.

Anna-Marie Helfer
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Altid alene hjemme - del 1

Hun har et foto af ham.
Af sin mors mors oldefar.
Der er ingen farver.
Det var der ikke i gamle dage.
Mor har også fortalt det hele. 
Tit.
Hun elsker den historie.
Og hun elsker sin vase.

Nik må ikke røre den.
Det ved han godt.

Og han gør det heller ikke.
”Pas på den vase, Nik”! 
Mor siger det igen og igen. 
”Den må ikke gå itu. Aldrig!”

Nik ved det godt. 
Mor bliver ked af det.
Hun elsker den vase.

Nik kikker på mors vase. 
”Dumme vase!” siger han. 
”Og dumme mor.”
Hun er aldrig hjemme?

Nik går helt hen til vasen. 
”Dumme vase,” siger han igen. 
”Hvad fint er der ved den?”

Nik rækker hånden frem. 
Han rører den fine vase.

Så tager han hånden til sig.
”Ha` mor!” tænker han. 
”Jeg har rørt din vase. 
Du så det bare ikke. 
Du er jo ikke hjemme.”

Nik rækker begge hænder frem. 
Han ved godt, han ikke må. 
Men han gør det.
Han løfter vasen.
Tager den ned fra hylden.

Hvorfor gør han det?
Det ved han ikke.
Han kan bare ikke lade være.
Mor kunne bare være her. 
Så ville han ikke gøre det. 
Nu ser hun det ikke.



42 · Læs og forstå 6  

Nik har nøglen til huset i en sort snor.

Nik er glad for at være alene hjemme.

Hans far og mor arbejder i en butik.

Nik synes, de arbejder alt for meget.

Hans mor har en vase, hun er glad for.

Det er en dyr vase, og den er helt ny.

Vasen er købt i Kina for mange år siden.

Nik er både gal på mor og den fine vase.

Han må gerne røre ved den fine vase.

Nik tager den fine vase ned fra hylden. 

Han hører en lyd, og han bliver bange.

ja nejOg han sætter den jo igen. 
Lige om lidt! 

Hov! Hvad var det? 
Der var en lyd! 

Er det røvere?
Nik vender sig i et ryk. 
Han bliver bange. X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord.

Der kørte mange biler på    lineal

jeg måler bordet med min    haler

I ferien boede vi på et fint    vejen

Rotter og egern har lange    sover

Katten ligger i sin kurv og    hotel

I Afrika lever der mange     tomat

Peter lovede at komme til     løver

Jeg åbner en dåse makrel i    bakken

Josefine elsker at synge og    tiden

Jens og Niels cykler op ad    danse

Man hoster, når man får noget i den gale    villa

Når vi er på ferie, køber vi tit pølser eller     hals

Min tante og onkel har købt en meget flot    små 

Inde hos os skal vi altid hænge tøjet på en    pizza

Lotte fik en vabel, fordi hendes sko var for    bøjle

Når det bliver vinter, vil jeg lære at stå på    kirke

Ude i vores have har vi mange træer med    bakke

På søndag skal min lille kusine døbes i en    ski

Søren kører på sin cykel ned ad den stejle    æbler

Martin vil have både sukker og fløde i sin    kaffe
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København - Frederikshavn

København - Skagen

Herning - Skagen

Skagen - Holstebro

Randers - Aalborg

Esbjerg - Randers

Aalborg - Esbjerg

Vejle -Odense

Afstandstabel
Find og skriv afstanden mellem nogle byer i Danmark.

73170

80127

112

65

3676 109 88

283382 214 279 322

114130 98 35 92 344

180127 107 170 205 383 35

17165 233 189 135 445 193 337

147244 71 306 181 136 181 146 306

153234 87 101 185 276 105 77 294 137

214105 279 230 176 486 233 377 41 346 319

Aalborg

Herning

Frederikshavn

Esbjerg

Tønder

Holstebro

Randers

Skagen

Vejle

Aarhus

København

Odense

486
230
233
76
185
234
71

445
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Sæt ordene rigtigt sammen
Træk streg mellem et ord i hver række, så der dannes et nyt ord.

gade      bakke toilet      stole maler      cykel

vand        lygte kontor      kasse køkken      bold

ægge      mand golf      nød dame      pensel

heste      bord post       papir kirke      bord

skole      pære hassel      kølle tennis      tårn

foto      tæppe luft      pasta rotte      pude

cykel      bobler kaffe      gynge vand      gift

gulv      album tand      læder hoved       pistol

sæbe      hjelm viske      kugle ballet       rulle

flod      heste kanon      filter kage      sko 
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Altid alene hjemme - del 2

”Bang, klir, klir!”
Nik glemmer vasen.
Han passer ikke på.
Og der ligger den.
Mors fine vase!
Han har tabt den.
Den er gået i tusind stykker!

Nik står helt stille.
Han tør ikke trække vejret. 
Og han er så ked af det.

Så er mor der.
Det var døren, Nik hørte.

”Hej Nik!”
Mor kommer ind i stuen. 
Søde, søde mor.
Nik elsker hende.
Han vil løbe hen til hende. 
Men det kan han jo ikke. 
Ikke nu.

Bare Nik kunne få et knus. 
Åh, hvor ville han gerne.

Men nej!
Nik får ikke flere knus af mor. 
Aldrig mere!
Det er slut.
Han har tabt mors vase.

Mor ser vasen.
Den ligger der.
Den er gået itu.
I tusind skår.
Mor bliver helt, helt stille.

Nik tør næsten ikke. 
Men han ser på mor. 
Hun er ked af det. 
Rigtig, rigtig ked af det. 
Det er let at se.

Så ser hun vred ud.
Bare et lille sekund.
Og så ser hun trist ud.
Til slut kikker hun på Nik.

Hun kommer hen til ham.
Hun lægger sine arme om ham.
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Altid alene hjemme - del 2

Nik kan ikke forstå det. 
Er mor ikke vred?

Nik får et knus.
Og han har tabt mors vase. 
Hvad sker der?

Søde, søde mor.
Nik er så ked af det.
Bare han kunne trøste.
Bare han kunne trylle.
Gøre mors vase hel igen!

Bare, bare han kunne.
Så ville han aldrig røre den igen. 
Aldrig, aldrig!

Nik lægger sine arme om mor. 
Mor holder om Nik.
De holder om hinanden.
Og der er helt stille.

”Lille skat!” siger mor så. 
”Var du så vred på mig?” 
Mor sætter sig på hug. 

Hun kikker på Nik.
Nik kikker ned.
Hvad skal han sige?

Han ved det ikke.
Han er jo ikke vred på mor. 
Slet ikke. Ikke nu da.

”Ved du hvad?” siger mor så. 
”Du er alt for meget alene. 

Jeg vil finde et andet job.
Så kommer jeg før hjem.
Og så kan vi to hygge os. 
Hvis du altså har tid?”

Mor smiler et lille, trist smil. 
Nik græder helt stille.
Han er ked af det.
Og han er glad.

Mor sætter sig på gulvet. 
Hun tager Nik på skødet. 
Hun holder om ham.
Og hele verden er gået i stå.
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Nik taber mors vase, og den går i stykker.

Nu ligger vasen på gulvet i tusind skår.

Nik henter en kost og får skårene væk.

Lyden Nik hørte, var da hans mor kom ind.

Den fine gamle vase fra Kina var lyserød.

Mor bliver både ked af det, gal og trist.

Nik er glad for, at vasen nu er gået itu.

Selv om mor er ked af det, får Nik et knus.

Mor kan godt se, at Nik er for meget alene.

Hun siger, hun vil finde et andet arbejde.

Så kan de få mere tid til at være sammen.

ja nej

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
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Synonymer
Træk en streg mellem ord og sætninger, der betyder omtrent det samme.

Kører på lavt blus.    Ingen hører efter.

Taler for døve ører.    Det er meget let.

Nu er toget kørt.    Tager den med ro.

Det er barnemad.     Han læser meget.

Han er en læsehest.     Det er for sent nu.

De gik i gåsegang.    Han blev rasende.

Han kan sit kram.    De gik på række.

Han gik helt agurk.    De er ude at feste.

Det går som smurt.    Han er dygtig.

De maler byen rød.    Det går meget let.

Som at tale til en væg.    Det er meget billigt. 

Fundet for de penge.    Ingen hører efter.

Ikke eje salt til et æg.    Det gik da meget let.

Det gik som fod i hose.    Han er meget dum.

Han har jord i hovedet.    Man er meget fattig.

Holde på den gale hest.    Man befinder sig godt.

De har ikke en rød reje.    Det går meget hurtigt.

Som en fisk i vandet.    Vælge noget forkert.

Der er fart over feltet.    De har ingen penge.

Han vil ind og se dyner.    Nu vil han i sin seng.
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Hvad ser du?
Sæt en ring om de rigtige ord.

amatør panter udgave rødhud

kimono bodega komælk passer

solbær kapløb firben fiasko

vanter modsat tunika lokale

kokain kødben børste januar

kandis cirkus emalje modlys

midnat karbad hudorm ælling

højhus nathue kabine lydmur

apotek solbær bildæk robust



                                          Læs og forstå 6  · 51

Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”

ja nej

Der kan være lys i en lampe. X
Du kan bade i et glas mælk. X
En panter er en stor rød kat. X
Dine tæer er inde i din mund. X
En baby kan tisse og bøvse. X
Der kan være  mælk i et glas. X
Du har fem tæer på hver fod. X
Man låner bøger på et apotek. X
En kat kan lide et varmt bad. X
Der er mange fisk ude i havet. X
Det er sommer i juli måned. X

ja nej

En taske kan være lavet af læder. X
Du skal cykle i højre side af vejen. X
En frø kan hoppe helt op på månen. X
Man skal holde tilbage for rødt lys. X
Du har set et tiger løbe over en vej. X
Du bor i et hus, der har et rødt tag.

Din næse er mere end ti meter lang. X
Du har set et skib sejle ude på havet.

Du sover altid med en sød bamse.

Man må gerne køre tre på en cykel. X
Du har været en tur oppe på månen. X

X

X
X
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DU KA’ læse og forstå er en række små bøger,  
der støtter eleven i sin læseudvikling frem mod  
at blive en hurtig, sikker og flydende læser.

I DU KA’ læse og forstå øver eleven sig både i  
at læse ord enkeltvis og i at læse ord i kortere  
og længere tekster.

I DU KA` læse og forstå øver eleven sig i at læse 
forskellige slags tekster på forskellige måder. 

I DU KA’ læse og forstå arbejder eleven hen 
imod at benytte strategier, der sikrer, at han 
forstår det, han læser, mens han læser.

I DU KA’ læse og forstå øver eleven sig i at  
tænke sig godt om for også at kunne læse det,  
der står ”mellem linjerne”.

I DU KA’ læse og forstå arbejder eleven sig hen 
imod at blive en god læsedetektiv, der kan finde 
nødvendige oplysninger i forskellige slags tekster, 
illustrationer, tabeller og fakta-bokse.

DU KA’ læse og forstå giver læreren et godt  
redskab til at differentiere sin læseundervisning. 
Eleven kan arbejde i sit eget tempo i en bog,  
der matcher hans aktuelle niveau. 


