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Rend og hop med din krop

Lytteøvelse 1 
Opgavebog A side 10

Du hører en pige fortælle om sin krop.

Lyt og skriv hvilke legemsdele hun taler om. Du kan bruge nogle af ordene i kassen.

1. 
De er alle i forskellige størrelser.
I alt er der 10. 
Der er fem på hver hånd. 
De har alle en negl på. 

Jeg taler om mine?

2. 
Man kan se på det om jeg er glad eller ked af det. 
Det kan være rundt eller smalt.
Min næse sidder midt i det.
Det har to kinder.

Jeg taler om mit?

3.
Der er to af dem.
De sidder under min pande.
Der er små hår omkring dem.
De kan være blå, brune, grønne eller grå.
Jeg kan se med dem.

Jeg taler om mine?  

4. 
Der er to af dem.
De sidder nederst på mine ben.
Mine hæle sidder under dem.
De går rundt i mine sko.

Jeg taler om mine?  

  

5. 
Den kan være stor og rund eller helt flad.
Når jeg er sulten, laver den lyde.
Midt på den sidder min navle.
Den kan gemme på min mad i 4 timer.

Jeg taler om min?  

6. 
Jeg har to af dem.
De sidder nedenfor mine lår
De sidder midt på mine ben.
Jeg bruger dem til at bøje mine ben.

Jeg taler om mine?
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Lytteøvelse 2 
Opgavebog A side 10 

Du hører 4 unge fortælle hvad de fejler.

Sæt kryds ved det de fejler.

Jeg hedder Gerda. Jeg tror jeg er syg. Min pande er varm og det gør ondt når jeg spiser og snak-
ker. Jeg tror jeg skal have en god varm kop te og så vil jeg be´ min mor om at købe hostesaft, på vej 
hjem fra arbejde.

Jeg hedder Heidi. Da jeg vågnede i morges, kunne jeg næsten ikke åbne øjnene. Min næse kløede 
og den var næsten helt stoppet. Da jeg stod op begyndte jeg at nyse voldsomt. Jeg nøs 5 gange i 
træk og så begyndte min stakkels næse at løbe. 

Jeg hedder Jørgen. Jeg var i biografen i går. Det er ikke så tit at jeg er inde at se film, så jeg skulle 
lige nyde lidt ekstra. Jeg købte en stor pose slik, popcorn og sodavand. Det skulle jeg nok ikke have 
gjort. Da jeg kom hjem havde jeg det utrolig dårligt. Og jeg troede jeg skulle kaste op. Jeg tror jeg 
dropper slikket næste gang jeg skal i biffen.

Jeg hedder Ebbe. Da jeg var til basketball i går kom jeg til at løbe ind i min ven Ove. Jeg faldt i gulvet 
og slog mit hoved. Jeg fik en kæmpe bule og læreren troede at jeg havde fået hjernerystelse. Det var 
heldigvis ikke så slemt, men jeg skal ligge i sengen i dag fordi det gør stadig ret ondt.
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Rend og hop med din krop

Lytteøvelse 3 
Opgavebog A side 14 

Du hører 4 unge mennesker tale om sig selv. 

Sæt kryds ved de ting de nævner.

Jeg hedder Karsten. Jeg er meget tilfreds med mig selv og min krop. Jeg dyrker sport og er i god 
form og har utrolig stærke ben. Det eneste der plager mig er min skulder. Den gør nogle gange ondt 
når jeg træner, så jeg må passe lidt på den. Og så er det lidt irriterende hvor meget mine fødder er 
vokset de seneste år. Det er dyrt for mine forældre at skulle købe sko til mig mange gange om året.

Jeg hedder Laila. Jeg synes min krop er ok. Jeg er specielt glad for mine grønne øjne. Nogle af 
mine venner siger at jeg minder om en kat. Jeg har rødt krøllet hår. Jeg er ikke særlig glad for krøl-
lerne. Men der er faktisk mange der fortæller mig at mit hår er smukt. Hvis jeg skulle skifte noget ud, 
så var det min næse. Den er stor og alt for ofte rød, og så har jeg hørt at både øre og næse bliver 
ved med at vokse hele livet. Stakkels mig.

Jeg hedder Annika. Jeg har gået til dans siden jeg var lille. Så jeg er i god træning og går rundt med 
ret ryg. Det er meget vigtigt at rette ryggen og holde hovedet lige når man danser. Når jeg har danset 
meget får jeg ofte ondt i fødderne. Det er ikke så sundt for tæerne at hoppe rundt i balletsko. Jeg er 
specielt glad for mine tænder og mit smil. Mine tænder er store og hvide. Så jeg elsker at smile til ver-
den. 

Jeg hedder Sofus. Jeg bliver nødt til at indrømme at jeg ikke er i særlig god form. Jeg kan bedst lide 
at sidde foran computeren, og så er jeg glad for sodavand og chips. Min mave er vist nok blevet lidt 
for stor og så får jeg nogle gange ondt i ryggen af at sidde så længe. Men ellers er jeg meget glad for 
min krop. Jeg har nogle store flotte brune øjne og nogle søde smilehuller. Det siger pigerne i min 
klasse i hvert fald. Og så har jeg også to store ører, som elsker at lytte til ros.
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Lytteøvelse 4 
Opgavebog A side 14  

Du hører en pige fortælle om sig selv.

Lyt og skriv de rigtige ord ind i hullerne.

Hej. Jeg hedder Liv, og jeg er 14 år gammel. Jeg tror de fleste piger tænker meget over, hvordan de 
ser ud Man vil jo gerne være pæn. Jeg bruger meget makeup fordi så synes jeg at jeg bliver pænere. 
Jeg synes selv at jeg har pænt hår. Min næse er for stor, og jeg ville gerne have store flotte brune 
øjne i stedet for de kedelige grå øjne jeg har. Men det kan man vist ikke lave om på.
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Rend og hop med din krop

Lytteøvelse 5
Opgavebog A side 17 

Mens du lytter.

Du hører to unge beskrive deres ansigter.

Lyt og tegn.

Sigurd
1.  Jeg hedder Sigurd og jeg har et stort rundt ansigt. 
2.  Jeg har kort lyst hår der stritter op i luften.
3.  Mit højre øje er stort og blåt. Mit venstre øje er lukket.
4.  Jeg har en lille næse.
5.  Jeg har fregner.
6.  Jeg har to smilehuller. Et i hver kind.
7.  Jeg smiler, så man kan se nogle af mine tænder.

 Einn farinn út 

Hannah
1.  Hej jeg hedder Hannah og jeg har et smalt ansigt.
2.  Jeg har langt sort hår, som jeg har sat i en hestehale.
3.  Jeg har pandehår.
4.  Jeg har store brune øjne og sorte øjenvipper.
5.  Jeg har øreringe i begge øre.
6.  Jeg har en bred næse.
7.  Jeg har røde kinder.
8.  Jeg har en stor mund og tykke læber og jeg smiler lidt. Men man kan ikke se mine tænder.
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Lytteøvelse 6 
Opgavebog A side 22

Du hører to unge blive interviewet i et radiopram.

Skriv på islandsk hvad de fortæller om sig selv.

Journalist:  Her foran mig i studiet har jeg en ung mand med grå øjne og glat lysebrunt hår. Han hed-
der Lasse og har været så sød at ville fortælle lidt om sig selv. Hej Lasse. Hvor gammel er 
du?

Lasse:  Dav, jeg er lige fyldt 14 år. Jeg bor sammen med min far og mor og mine 3 brødre. Jeg er 
den ældste, så jeg må ofte tage ansvaret for mine tre yngre brødre. 

J:  Har du nogle kæledyr?
L:  Vi fik en hund da jeg var to år, men den døde sidste år. Nu har vi fået en kat, eller rettere 

sagt en killing for den er kun fem måneder gammel og hedder Bølle.
J:  Hvad med idræt, har du overhovedet tid til at dyrke sport?
L:  Ja, Ja. Jeg går til svømning og træner fem gange om ugen. Jeg løber også ca. seks km. 

om ugen, men kun om sommeren.
J:  Hvad med lommepenge? Det kan jo nemt koste mange penge at være ung i dag. 
L:  Ja, det passer i hvert fald. Jeg arbejder ikke ved siden af skolen, det har jeg ikke tid til. 

Men jeg får lommepenge for at hjælpe til derhjemme, fx rydde op, passe min yngste bror 
og sætte i opvaskemaskinen. 

 Jeg skal også slå græsplænen om sommeren. Og det er nok det værste jeg ved.
J:  Hvorfor det?
L:  Jeg synes bare det er utroligt kedeligt og så har vi selvfølgelig en kæmpestor have.  

Desværre.
J:  Hvad laver du ellers i din fritid, sådan foruden at træne og arbejde derhjemme?

L:  Jeg elsker at hygge hjemme foran fjernsynet sammen med mine venner eller familien og 
spise chips og drikke cola.

J:  Ja, det lyder også hyggeligt. Men hvad med fremtidsplaner. Har du tænkt over hvad du vil 
lave når du bliver ældre?

L:  Jeg har ikke lagt nogle planer for hvad jeg vil lave når jeg bliver stor, men jeg må ind-
rømme at jeg har en drøm om at blive professionel svømmer. Men vi får se.

J:  Ok. Lasse. Tak fordi du ville komme og fortælle om dig selv. Det var rigtig hyggeligt at 
snakke med dig 

L:  Tak i lige måde.
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Rend og hop med din krop

Sissel

J:  Her ved siden af Lasse sidder der en ung pige med kort lyst hår og blå øjne. Hej Sissel. 
Du går på samme skole som Lasse ikke?

S:  Jo, det gør jeg, bare ikke i samme klasse.
J:  Kan du fortælle os lidt om din familie? 
S:  Ja, jeg bor sammen med mine forældre. Jeg er enebarn, men min mor er gravid, så jeg 

bliver forhåbentlig storesøster snart.
J:  Hvad med kæledyr, har du nogle af dem?
S:  Ja, jeg har to kaniner, den ene hedder Casanova og den anden Ronaldo. De er utrolig 

søde. Vi har dem ude i haven om sommeren og inde i garagen om vinteren.
J:  Hvad med interesser? Hvilke interesser har du?
S:  Jeg elsker at synge og jeg har gået til sang i halvandet år. Jeg spiller også fodbold, men 

jeg bliver nok nødt til at holde op, fordi jeg fik en knæskade sidste år.
J:  Ok det var ikke så godt. Men hvad med lommepenge? Arbejder du også i hjemmet som 

Lasse gør? 
S:  Ja, jeg får lommepenge for at hjælpe til derhjemme, men jeg arbejder også nogle gange i 

et bageri i weekenden. Det ligger lige ved siden af hvor jeg bor og lønnen er god. Og så 
får jeg endda lov til at tage brød og kager med hjem når jeg går.

J:  Ja, det lyder i hvert fald dejligt. Og hvad bruger du så pengene til, er du en måske sådan 
en rigtig shopper, der elsker at gå i butikker og sådan noget?

S:  Nej, det er jeg i hvert fald ikke. Det værste jeg ved er at købe tøj. Jeg hader simpelthen at 
gå i butikker og prøve tøj sammen med hundrede andre mennesker Jeg elsker derimod 
at gå alene i naturen og lytte til musik. Jeg bruger nok lidt for mange penge på cd´er og 
så går jeg også til koncerter og det kan jo godt komme til at koste noget

J:  Hvad med fremtiden?
S:  Ja, jeg har store planer og drømme om fremtiden (griner). Nej, jeg håber faktisk at jeg bli-

ver sangerinde, det er den helt store drøm. Men så skal det være popsangerinde i en 
gruppe. for jeg er ikke så meget til klassisk musik. 

J:  Så må vi jo bare holde øjne og øre åbne i fremtiden. 
S:  Jeps.
J:  Men mange tak for at du ville komme Sissel og held og lykke i fremtiden.
S:  Tak i lige måde.
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Lytteøvelse 7 
Opgavebog A side 27

Mens du lytter.

Du hører to personer fortælle om deres følelser.

Lyt og sæt kryds ved den rigtige følelse.

1.  Jeg turde ikke gå hjem fra biografen i går aftes. Jeg havde været inde og se en rigtig uhygge-
lig film med spøgelser og uhyrer. Jeg var så bange at jeg bad min far om at hente mig. 

2. Jeg synes min lillesøster er dum og irriterende. Hun har været inde på mit værelse igen og 
leget med min makeup og mine smykker. Jeg bliver stiktosset hvis hun gør det igen.

3.  Hej Peter, ved du hvad. Jeg fik den cykel jeg ønskede mig i fødselsdagsgave. Så nu kan jeg 
komme med dig på cykeltur på lørdag.

4.  Hej Tove. Jeg hørte at det ikke gik så godt til danskprøven i går. Hvis du vil, så kan jeg hjælpe 
dig med at læse til den næste prøve, for dansk er mit bedste fag. 

5.  Nej, ved du hvad. Da jeg gik forbi Flemming, du ved, ham den søde i ottende C, så faldt jeg 
på hovedet og tabte min skoletaske. Det var så pinligt. Jeg turde slet ikke kigge op og se om 
han stod og grinede af mig. 

6. Nej, jeg kan desværre ikke komme med til fodbold i aften. Jeg har haft feber og halsbetæn-
delse i 2 dage, så jeg tror ikke det er en god idé at løbe for meget rundt.

7.  Så du Annes nye frisure? Hun har fået håret farvet i mindst tre farver. Jeg ville ønske at min 
mor ville give mig lov til at få farvet hår. Hun synes det er alt for dyrt og så siger hun at jeg har 
sådan en pæn naturlig farve. Anne får altid lov til så meget. 

8.  Min hund Nalle blev væk i går. Vi har været ude og lede over det hele, men ingen har set den. 
Jeg er så bange for at jeg aldrig ser den igen. Jeg var helt ude af den i går og græd mig sim-
pelthen i søvn. 

9.  Du må gerne få min gamle cd-afspiller. Den er meget god, men min mormor og morfar har 
lige givet mig en splinterny, og jeg har ikke brug for to. Så du siger bare til hvis du vil ha´ den.

10.  Hvad siger du, er du træt. Det kan da ikke passe. Jeg gider ikke hjem nu. Jeg skal ind i mindst 
to tøjforretninger til og så har jeg lovet min søster at gå i svømmehallen bagefter. Vi ses.
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Rend og hop med din krop

Lytteøvelse 8 
Opgavebog A side 33 

Du hører to venner snakke sammen. De er på vej til kiosken for at købe noget lækkert.

Sæt ring om de ord du hører.

A.  Vi var heldige at vi kunne leje filmen. 
B.  Ja, skide godt. Jeg har bare glædet mig til den i over en måned.
A.  Jeg fortalte Jesper at vi skulle hjem til mig og hygge, så han kommer nok bagefter.
B.  OK. det lyder godt.
B.  Skal vi ikke lige i kiosken og købe lidt slik.
A.  Jo, er du sindssyg mand. Ingen slik, ingen hygge du.

Inde i kiosken. 

B.  Hvad skal du ha`?
A.  hmmm jeg skal i hvert fald ikke have chokolade, det kan jeg ikke li .́ Jeg tror jeg vil købe slik i løs 

vægt, så kan jeg selv vælge noget lækkert.
B.  hmmm. Ja, det lyder smart, for jeg skal kun have vingummier. 
A.  Ja, men så kan du jo også købe en pose vingummibamser. 
B.  Ja, nej, jeg tror jeg ta´r en pose chips. 
A.  Ok, men hvad skal vi ha´ at drikke? Jeg har saft derhjemme.
B.  Ja, saft er ok, men tror du ikke vi skal have lidt sodavand, filmen er jo ret lang? 
A.  Jo, ok skal vi dele en stor flaske eller tage to små? 
B.  Vi ta´r en stor.
A.  Ok.
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Lytteøvelse 9 
Opgavebog A side 33 

Du hører nogle unge fortælle om deres livsstil.

Lever de unge et sundt eller et usundt liv? Sæt kryds.

1. Jeg elsker slik og kager. Men jeg spiser det kun om lørdagen. Jeg synes det er fornuftigt at 
have én slikdag om ugen, for så spiser man ikke for meget, og så kan man gå rundt og glæde 
sig om lørdagen,

2.  Jeg må nok indrømme at jeg er lidt for sliksyg. Jeg spiser slik næsten hver dag. Det der med 
slik om lørdagen det er slet ikke mig. Jeg bliver sur og irriteret hvis jeg ikke får mit slik, når jeg 
har lyst til det.

3.  Jeg elsker grøntsager og frugt. Jeg spiser nok fem-seks stykker om dagen. Min yndlings frugt 
er appelsiner og bananer. Og mine yndlingsgrøntsager er agurker og tomater, men de er også 
så nemme at spise.

4.  Jeg cykler til skole hver dag, også når det regner. Om vinteren stiller jeg nogle gange cyklen, 
specielt hvis vejret er meget dårligt og vejene er glatte. Så ta´r jeg bussen eller går. Jeg vil helst 
gå, men så skal jeg op en halv time før end jeg plejer. Men det er ok engang i mellem.

5.  Jeg gider ikke tænke på hvad jeg spiser. Jeg spiser bare hvad jeg har lyst til og det er meget 
ofte chips og sodavand. Jeg synes det er dumt at man skal spise seks stykker af frugt og grønt 
om dagen, hvis man ikke kan li´det. Jeg er ikke tyk så, det med at spise sundt og dyrke sport 
interesserer mig ikke.

6.  Jeg kan godt li´ at spise, så jeg spiser både sundt og usundt. Jeg elsker både frugt, grøntsager, 
slik og chokolade. Jeg ville ikke overleve en weekend uden slik. Men det er ok for mig at spise 
som en elefant, for jeg dyrker sport næsten hver dag, jeg spiller basketball om vinteren og så 
svømmer jeg og løber om sommeren. Så jeg har brug for energien.
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Rend og hop med din krop

Lytteøvelse 10 
Opgavebog A side 39 

Du hører Mads fortælle lidt om sig selv.

Lyt og sæt kryds ved det rigtige svar.

1. Jeg er en 13 år gammel dreng der hedder Mads. Jeg er lille og lyshåret og så har jeg brune 
øjne. Mit lyse hår har jeg fra min far, men øjenfarven er min mors. Og så har jeg fregner, men 
der er ingen i familien der ved hvor de kom fra. 

2. Jeg er et rigtig morgen menneske og jeg er aldrig morgensur. Jeg står tidligt op hver morgen, 
mindst en time inden jeg skal i skole. For så kan jeg nå at spise en god morgenmad og slappe 
lidt af inden jeg skal af sted.

3. Jeg spiser altid morgenmad, også selvom jeg ikke er så sulten. Jeg spiser for det meste brød 
og frugt om morgenen. Og så tar jeg også et glas kakaomælk. Jeg er ikke så glad for havre-
grød, men det spiser de andre i familien. 

4. Jeg cykler næsten altid i skole, men når vejret er rigtig dårligt, så kører jeg med min far. Jeg ta´r 
aldrig bussen for det gider jeg ikke bruge penge på, så går jeg hellere. 

5. Jeg synes skolen er ok. Jeg synes det er sjovest i matematik og gymnastik. Det er mine ynd-
lingsfag, og dem er jeg rart god til. Jeg kan ikke så godt li´ dansk, men jeg synes engelsk er ok. 
Men min engelsklærer er også utrolig sød og sjov.

6. Jeg har utrolig mange interesser.
 Jeg spiller på blokfløjte og går til badminton. Så har jeg en hund som jeg elsker at gå ture med. 

Jeg bruger også meget tid ved computeren. Jeg elsker at spille computerspil. Men det må jeg 
kun én time om dagen. Mere end én time om dagen er usundt, siger mine forældre.
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Dig, mig og vi to

Lytteøvelse 11 
Opgavebogen A side 41    

Du hører nu tre e-mails blive læst op. 

Hvilke familiemedlemmer bliver der nævnt i hver e-mail. Sæt kryds.

1. Kære ven
Jeg er som du ved hos min mormor og morfar. Jeg kan godt li at være her fordi her sker der altid en 
masse. Så er det dejligt at komme lidt væk fra byen og være lidt på landet. Jeg ta´r en masse billeder 
som jeg kan vise dig når jeg kommer hjem.
Vi ses snart. Lars

2. Kære veninde
Jeg skriver kun få linjer mens jeg sidder og venter på at komme hjem med toget.
Jeg har haft det helt fint hos min far og hans nye kone. Men det bliver dejligt at komme hjem til mor 
og min bror, selv om han er nogen gange er lidt kedelig.
Vi ses. Anna

3. Kære Ven
Jeg er i sommerhus med familien, dvs. mor, hendes nye mand John og min søster Lene, og det er 
lidt kedeligt. Der er ikke meget man kan lave her andet end at fiske i søen, og det er fint nok. John 
har lært mig nogen ting om fiskeri, hvordan man skal kaste og den slags.
Hilsen Sebastian



1�© Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen – Hlustunaræfingar með Tænk –        NÁMSGAGNASTOFNUN 2007

Dig, mig og vi to

Lytteøvelse 12 
Opgavebog A side 44 

Du hører en journalist tale med Lea om hendes familie.

Sæt kryds ved de rigtige svar.

Journalist:  Her foran mig i studiet har jeg Lea Jensen og vi vil snakke lidt om søskende. Velkommen i 
studiet Lea. 

Lea:  Tak skal du have.
J:  Hvor mange søskende har du?
L:  Jeg er enebarn, dvs. jeg har ingen søskende.
J:  Hvordan er det at være enebarn ?
L:  Jeg kender ikke noget andet men jeg tror at jeg måske bliver lidt mere forkælet end børn 

som har store familier.
J:  Hvordan bliver du forkælet ?
L:  Jo, jeg får måske mere end dem som har søskende. Mine forældre har ikke andre end 

mig at tænke på. Jeg får for det meste det tøj jeg har brug for, og mange ting som jeg 
gerne vil have.

J:  Siger de andre i klassen noget til det?
L:  En pige i klassen driller mig og siger tit at jeg bliver helt vildt forkælet. Jeg tror at hun er 

lidt jaloux over at hun ikke får så mange gaver som jeg gør.
J:  Synes du selv at du er forkælet?
L:  Nej ikke rigtig. For jeg får da ikke tøj og gaver hele tiden, Jeg synes ikke at jeg får større 

gaver end andre og jeg har hverken fjernsyn eller computer på mit værelse.
J:  Hvad er godt ved at være enebarn?
L:  Det er godt at man ikke kommer op at skændes med søskende eller bliver drillet af dem. 
J:  Hvad synes du så at er slemt ved det?
L:  Når jeg skændes med min mor eller far har jeg ingen søskende til at snakke med om det 

eller trøste mig. Det kunne også være godt at have nogen at snakke eller lege med når 
man keder sig.

J:  Hvad laver du når du kommer hjem fra skole?
L:  Jeg gør nok det samme som de fleste andre i min alder. Jeg laver lektier, ser fjernsyn eller 
 laver et eller andet på computeren.
J:  Kunne du tænke dig at få søskende?
L:  Nej det har jeg ikke meget lyst til. Jeg synes at det er godt som det er.
J:  Tak for at du gad komme og fortælle lidt om at være enebarn.
L:  Det var så lidt.
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Lytteøvelse 13 
Opgavebog A side 48 

Du hører Sebastian blive interviewet om sin familie og sit hjem.

Sæt kryds ved de rigtige svar.

Journalist:  Sebastian. Jeg har hørt at I er mange i din familie ikke?
Sebastian:  Jo, det kan man vist godt sige.Vi er seks børn dvs jeg har fem søskende.
J:  Hvordan er det at have så mange søskende ?
S:  Det er sjovt at have mange søskende. Jeg kunne ikke forestille mig at være enebarn. 

Her hjemme hos mig har man altid nogen at snakke med og her er altid liv og glade 
dage.

 Men dengang den sidste blev født blev jeg lidt sur. Jeg synes at vi var mange nok. Den-
gang boede vi også i et lille bitte hus. Der boede vi flere i et værelse og nogen måtte 
sove i stuen.

J:  Det har nok ikke været så rart, hva´?
S:  Nej det var ikke sjovt. I huset kunne vi fx ikke sidde og høre musik på værelset om afte-

nen fordi vi skulle være stille så vi ikke vækkede de små.
J:  Hvad så nu?
S:  Nu bor vi i en stor lejlighed med ni værelser. Nu har vi hver sit værelse og meget mere 

plads.
J:  Er det aldrig træls at have en stor familie?
S:  Jo, det er værst om morgenen når alle skal bruge badeværelset. Der kan godt være 

kamp om at komme først.
J:  Skal alle i familien ikke lave et eller andet i hjemmet?
S:  Jo, vi store skal alle sammen lave noget. Jeg skal fx putte i opvaskemaskinen og nogle 

gange skal jeg passe de små.
J:  Jeg kan se at du er glad og tilfreds. Tak fordi du ville fortælle lidt om din familie.
S:  Det var så lidt.
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Lytteøvelse 14 
Opgavebog A side 51 

Nogle unge fortæller om deres forældre. 

Lyt og skriv hvem de taler om. Har de det godt eller dårligt med dem? Sæt kryds. 

1.  Jeg har det faktisk rigtig godt med min far. Min far og mor er blevet skilt og nu har vi det rigtig 
godt sammen. Vi ses to gange om måneden og laver altid noget sjovt sammen. Vi spiller golf, 
går i biografen eller sidder hjemme hos ham og hygger os. 

2.  Jeg har lige fået en lillebror. Han er simpelthen 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 kommer hjem, bliver jeg altid så glad når jeg ser ham.

3.  Jeg bor sammen med min mor og papfar. Jeg synes at jeg har nogle problemer med min pap-
far. Han blander sig i alt det som jeg gør. Jeg synes det er lidt underligt at han skal blande sig i 
for eksempel hvordan mit værelse ser ud. Det er nu engang mit værelse. Jeg synes at han er 
irriterende.

4.  Jeg har en søster og to brødre. Min storesøster er ikke til at holde ud. Hun driller mig hele tiden 
og nogle gange slår hun. Jeg synes at det skulle være forbudt at slå mindre søskende og det 
skulle helst også være forbudt at drille. Så alle store søskende, vær søde ved jeres små 
søskende.

5.  Jeg har verdens bedste forældre. De er bare sig selv og gør alt hvad de kan for os børn. Jeg 
kan snakke med dem om alt og de er altid parat til at give gode råd når jeg har problemer med 
et eller andet. De bekymrer sig lidt for mig når jeg kommer sent hjem, men det er godt at vide 
at man er elsket. 
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Du hører Julie og Søren fortælle om deres problemer.

Besvar spørgsmålene på islandsk.

Julie
Jeg er 13 år og jeg hader min lillesøster som er 10 år.
Hun har taget min nøgle til mit værelse, så nu kan jeg ikke låse døren når jeg vil have fred. Når jeg har 
gæster kommer hun bare vadende ind på mit værelse og begynder at snakke. Hvis jeg prøver at 
smide hende ud, løber hun ned til min mor eller far og så bliver jeg skældt ud. Og ikke nok med det. 
Hun går altid i min computer og læser mine e-mails.
Når jeg får gæster kan vi ikke side snakke og hygge os fordi min søster altid er der.

 
Søren
Jeg er en 12 år gammel dreng, og jeg vil så gerne have en storebror. Jeg er næsten den eneste i 
klassen som ikke har nogen søskende. Alle tror at det er so sjovt at være enebarn men det er dødke-
deligt. Jeg ville so gerne have en storebror , som man kunne fortælle alt muligt til. En storebror man 
kunne gå i biografen med. En storebror som alle pigerne var vilde med og som ofte havde kærester in 
på sit værelse. Det ville være fint hvis han var sådan 15 år gammel. Alle jer der har sådan en storbror I 
er heldige. Selv om der kan være kedeligt nogle gang, så ville jeg gøre næsten hvad som helst for at 
få en.
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Lytteøvelse 16
Opgavebogen A side 56 

Du hører Jonas fortælle en historie om sin bedste ven.

Sæt kryds ved det rigtige svar.

Da jeg var 10 år fik jeg en lillesøster. For at jeg skulle have nogen at passe og ikke blive for ked af det 
fik jeg en lille kat. Den blev kald Pegasus.
Jeg blev straks glad for den og vi blev de bedste venner. Vi bor på 10. sal i et højhus.
En dag da jeg kom hjem fra skole sad Pegasus ikke inden for døren og ventede som den plejede. Da 
så jeg at den sad ude på kanten af altanen og prøvede at fange fluer. Jeg stod helt stille for at den 
ikke skulle blive bange. Pludselig faldt den. Jeg så hvordan min bedste ven faldt ned fra tiende sal. 
Jeg var sikker på at den var død. Jeg skyndte mig ned og så hvordan Pegasus lå helt stille. Pludselig 
mjavede den meget højt og det var som om den græd.

Jeg tog Pegasus på dyrehospitalet med min far. Det viste sig at den havde brækket to ben og maven 
var der også noget i vejen med. Den blev opereret og kom hjem efter fem dage. Den blev helt rask 
igen. Nu holder Pegasus, min bedste ven sig på gulvet og går aldrig ud på altanen.
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Lytteøvelse 17 
Opgavebogen A side 60 

Du hører nogle unge fortælle lidt om deres venner.

Sæt kryds ved det rigtige svar.

Jeg hedder Sofie

Det er vigtigt at have venner Jeg prøver at være en god ven. Jeg har én bedsteveninde og vi snakker 
meget sammen. Det er godt at have en rigtig god ven. Jeg ville ikke kunne finde ud af at have mange 
venner så bliver vi måske uvenner. 

Jeg hedder Jacob

Gode venner leger godt sammen og gider de samme ting. Jeg har mange venner. Min mor siger 
nogen gange at man ikke kan have mange venner men det passer ikke. Jeg går til fodbold der er vi 
mange sammen og gider det samme.

Jeg hedder Jette

Jeg savner at have en god ven. En man kan være sammen med i skolen, spille kort med og være 
sammen med efter skoletid. Når jeg skal i biografen går jeg altid med min søster fordi jeg ikke rigtig 
har nogen at være sammen med.

Jeg hedder Michael

Jeg kan bedst li at være alene. Jeg synes at det er dejligt at være alene i fred og ro og gøre det som 
det passer en. Jeg har ikke brug for nogen venner. Hvis jeg skal i biografen eller noget har jeg altid 
min storebror at være sammen med. Han er ligesom mig og kan bedst li at være alene.

Jeg hedder Christian 

Jeg har ikke så mange venner, men dem jeg har er jeg rigtig glad for. Jeg har to gode venner som jeg 
næsten altid er sammen med. Vi skændes næsten aldrig, men vi har prøvet at være uvenner. Det var 
ikke rart.
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Lytteøvelse 18 
Opgavebog A side 63 

Du hører to mennesker fortælle lidt om deres hjem. 

Sæt kryds ved de ting de nævner.

Signe

Jeg bor sammen med min familie i en lejlighed. Den er ikke ret stor men hyggelig.
Vi er to søskende og har hver vores værelse, ikke ret store men gode. 
Vi har et badeværelse. Jeg synes det ville være rart med to badeværelser fordi hele familien skal af 
sted på samme tid om morgenen. 
Vi har en stor stue. Der sidder vi meget og hygger os eller ser fjernsyn.
I gangen har vi et lille hjørne som vi bruger som arbejdsplads. Der har familien en fælles computer og 
et stort skrivebord. Jeg har min egen bærbare computer men somme tider synes jeg at det er bedre 
at arbejde med den anden.

Nikolaj 

Jeg bor sammen med min far og mor i et stort enfamilieshus. Vi har masser af plads og nogle gange 
synes jeg næsten at huset er for stort. Det har store rum og store vinduer med masser af lys. Det er 
meget moderne og vi har næsten alt hvad man kan tænke sig. Min mor klager tit over at huset er så 
stort og hun synes at vi ikke er dygtige nok til at rydde op. Vi er tre søskende og har selvfølgelig alle 
vores eget værelse. Min storesøster har sin egen tv stue. Der er også fjernsyn i køkkenet og i stuen.
Vi har to badeværelser og et gæstetoilet. 
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Lytteøvelse 19 
Opgavebog A side 67 

Du hører to unge snakke sammen om et indbrud i hjemmet.

Lyt og sæt kryds ved de steder i huset hvor indbrudstyvene var. 

A. Er det rigtigt at der har været indbrud hjemme hos dig?
B. Ja, da jeg kom hjem fra skole i går stod døren til haven åben.
A. Nej, hvor forfærdeligt. Blev der stjålet noget?
B. Ja, der blev stjålet en hel masse, men det værste var at der var blevet ødelagt så meget i huset. 

Min far blev rigtig gal da han fandt ud af at vores nye tv lå i stykker på gulvet 
A. Hvor i huset var tyvene?
B. De var i stuen hvor de ødelagde tv´et og tog dvd-afspilleren
 Så var de i køkkenet hvor de gav sig tid til at spise vores mad.
A. Nej hvor irrriterende.
B. Ja, og så var de inde på mit værelse og min brors værelse.
A.  Tog de noget?
B.  Ja, ja, min computer selvfølgelig og alle mine cd’er.
A.  Hvad med din bror, slap han?
B.  Nej, nej. Han fik stjålet sin trådløse telefon og nogle penge som lå i hans skuffe. Så fik vi begge 

to stjålet vores cykler som stod udenfor huset.
A.  Det er var da irriterende. Vi må håbe at politiet finder tyvene, så I kan få nogle af jeres ting til-

bage. 
B.  Ja. Det håber jeg.

Lyt igen og sæt kryds ved det som blev stjålet.
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Lytteøvelse 20
Opgavebog A side 72  

Du hører en pige fortælle lidt om hvad hun laver inde i huset. 

Kig på billedet af huset side 72 i opgavebogen. Sæt kryds ved de ting pigen taler om.

1. Jeg går ind ad yderdøren og drejer straks til højre. Jeg sætter mig i sofaen og kigger lige ud. 
Hvad ser jeg nu?

2. Jeg går ud i køkkenet. Jeg går hen til komfuret. 
 Hvad ser jeg oven på komfuret?
   
3. Mens jeg står ved komfuret får jeg lige pludselig lyst til noget mælk. Jeg åbner nu skabet som 

jeg har på min højre hånd. Hvad er det for et skab?

4. Nu sætter jeg mig ved det lille runde bord. Jeg vil gerne kigge i tv programmet 
 mens jeg drikker et glas mælk. Der er nogen som ikke har ryddet op efter sig så jeg må sætte 

tingene ud til vask. Hvor putter jeg tingene hen?

5. Jeg går op på første sal og går ind i børneværelset. Her sover tvillingerne i 
 køjesenge. På væggen over køjesengene hænger der en plakat med et billede af en mand. 

Hvad er han?

6. Tvillingerne er ikke dygtige til at rydde op på værelset. Denne gang har de  
    efterladt to ting på gulvet. Hvad er det?
 
7. Døren til badeværelset står åben. Hvad hænger der på væggen oven over badekarret?

8. I soveværelset har far og mor en kommode. Hvor mange skuffer er der?

9. Oppe på anden sal er min søsters værelse. Hvad står der på skrivebordet til højre?

10. Inde under sengen gemmer Stine noget som hun ikke har plads til andre steder. Hvad er det?
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Lytteøvelse 21 
Opgavebog A side 79 

Du hører to personer tale sammen forskellige steder i huset. 

Hvor er de? Sæt kryds ved de rigtige svar.

Samtale 1. Pige:  Jeg kunne godt tænke mig noget lækkert at spise.
 Dreng:  Det kunne jeg faktisk også.
 Pige:  Hvad har vi mon i skabet?
 Dreng:  Hvad med at smage de der nye kiks mor kom med hjem i går ?
 Pige:  Jeg har smagt dem og jeg bryder mig ikke så meget om dem, der er for
   meget creme på. Jeg tager mig en ostemad.

Samtale 2. Pige:  Kan du ikke skynde dig lidt? 
 Dreng:  Slap dog af, jeg vasker hår.
 Pige:  Jamen jeg skal nå at gå i brusebad inden jeg skal i skole.
 Dreng:  Ok. Jeg skal nok skynde mig.

Samtale 3.  Mor:  Nej hvor er her rodet.
 Dreng:  Jens var her og vi byggede med lego på gulvet.
 Mor:  Du må se at få ryddet op, man kan ikke ha´ sit værelse sådan.
 Dreng:  Jeg skal lige lave det her færdigt, så skal jeg nok rydde op.
 Mor:  Ok. men skynd dig lidt.

Samtale 4.  Han:  Jeg gider ikke se den film. Den er ikke noget for mig.
 Hun:  Jeg vil lige se den færdig, så kan du skifte over til en anden kanal.
 Han:  Så lægger jeg mig lige i sofaen imens, kan du ikke lige rykke dig?
 Hun:  Så sætter jeg mig i stolen.
 Han:  Ok.

Samtale 5.  Hun:  Nu skal I altså hænge jeres jakker op og sætte skoene på plads. Jeg gider
   ikke ha´ det rod og så er det hele pjaskvådt.
 Dreng:  Ja, men kan vi ikke lige gå ud med hunden først?
 Hun:  Det er i orden, men glem nu ikke tøjet.

Samtale 6. A:  Der er problemer med min computer.
 B:  Det er nok ikke noget særligt.
 A:  Jo jeg har prøvet alt muligt, måske har den fået virus.
 B:  Vi må se om vi kan få den renset og se om det hjælper.
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Lytteøvelse 22 
Opgavebog A side 88 

Du hører en fortælling.

Sæt nummer ved de ting der bliver talt om. 

1.  Kl. er syv og jeg skynder mig ud på badeværelset inden min storesøster når at komme op af 
sengen. Jeg sætter mig på toilettet.

2.  Jeg opdager til min store overraskelse at der mangler toiletpapir. 

3.  Heldigvis banker min far på for han skal bruge barbermaskinen, så han redder mig denne 
gang. 

4.  Så er det med at komme ind under bruseren og få vasket hår. 

5.  Min mor købte en ny shampoo i går, den dufter af forår og blomster.

6.  Jeg tænder for vandet og sætter proppen i, for det er så dejligt at stå med fødderne i varmt 
vand. 

7.  Hovsa, jeg tabte sæben ned i vandet og må ned og lede efter den, puha.

8.  De er den lige under min lillebrors gule gummiand, et af hans mange badedyr.

9.  Så er min søster vågen og nej hvor er hun sur. Jeg må nok heller sætte farten op. Jeg får fat i 
mit dejlige varme håndklæde og tørrer mig.

10.  Jeg henter min makeup i toilettasken. 

11.  Jeg skruer op for vandhanen så alle tror jeg børster tænder. Så er makeupen sat og så gæl-
der det om at få ordnet frisuren. 

12.  Men hvor er min hårbørste?

13.  Der ligger den lige ved siden af badevægten. Hvem har mon efterladt den der? Min storesø-
ster har fattet mistanke og er begyndt at hamre på døren. 

14.  Jeg finder tandbørsten frem, skynder mig at børste tænder og vaske hænder og så er det 
ellers ud. 
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Opgavebog A side 92 

Du hører en beskrivelse af de ting du ser på billederne. 

Skriv rigtigt nummer på billederne.

1. Her har vi et mini køleskab som er rigtig smart. Du kan fx tage det med i skole eller på 
arbejde. Oven på køleskabet er der et håndtag så du kan bære det. Du kan bruge det med 
eller uden hylder. 

2. Her kan du se en lille robot som kan samle papir op fra gulvet. Den er rigtig smart at have der 
hvor man bruger meget papir og det flyder på gulvet.

3. Det er en rigtig smart én til wc papir. Den kan man bruge til at indtale forskellig ting mens man 
sidder på toilettet. Du kan for eksempel sige til din bror at han skal huske at slå toiletsædet 
ned ind han går. Eller også kan du sige: husk at vaske hænder. 

4. Her er et billede af en robot som har fire arme. Den har en ting inde i kuglen som ligner en 
radio. Hvad mon denne robot kan?

5. Det er en plæneklipperrobot. Man starter den ude i haven. Så når man kommer hjem er hele 
græsplænen blevet slået. Det er en god opfindelse.

6. Det er en lille støvsuger som også kan bruges til at fange fluer. Nu bliver det slut med proble-
mer med fluer og edderkopper i hjemmet. Man kan bruge den nye fluefanger til jobbet.

7. Her har du legetøj til børnene når de går i bad. De blinker med forskellige farver lys når de 
kommer i vandet. Når ænderne bliver taget op af badet slukker lyset.

8. Hvis du er blevet træt af at tale i en lille mobiltelefon så har du løsningen her. Man kan købe et 
rør som man kan sætte ved mobiltelefonen. 

9. Nu kan du lytte til musik når du tager brusebad. Man kan få en bruser som spiller musik mens 
man står under bruseren. Så kan man selvfølgelig synge med og øve sig på forskellige tekster.
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Lytteøvelse 24 
Opgavebog B side 6    

Du hører Jóna læse et brev som hun fik fra sin penneveninde Nadja. I brevet fortæller Nadja 
lidt om sin konfirmation. 

Sæt kryds ved de rigtige svar.

Kære Jóna
Min konfirmation var god, men desværre ikke så god som den kunne have været, for jeg var meget 
forkølet. I kirken hostede jeg og tørrede min næse hele tiden. 
Da vi havde været i kirke, kørte vi hjem, hvor jeg fik nogle af mine gaver.
Jeg fik en cykel af min mormor og et anlæg med cd af min far og mor og nogle telegrammer med 
penge i.
Så kørte vi ud til hotellet, hvor festen skulle holdes. Derude kom alle gæsterne. De var 34 ialt. Af dem 
fik jeg blandt andet et kamera, smykker, en ipod, en skoletaske, tøj og penge. Jeg fik 2 sange. Det vil 
sige at der blev sunget for mig og om mig. Jeg fik en sang af min far og mor og en af min moster. Jeg 
gav min far og mor en sang. Min far holdt en tale for mig. Den var rigtig sjov men også sød. Hvordan 
er det i Island? Holder man en tale for sin far og mor eller laver en sang til festen i Island?
Holder I også blå mandag i Island? Hvis du ikke ved hvad blå mandag er, så er det mandagen efter 
konfirmationen, hvor man finder på noget sjovt med sine venner. Vi var i Århus. Vi gik rundt i byen og 
hyggede os. Jeg købte noget tøj og nogle cd´er. Vi spiste på et pizzaria og så var vi i biografen om 
aftenen. Vi var meget trætte da vi kom hjem. Men dagen var kanon.

Kærlig hilsen, Nadja
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Opgavebog B side 13 

Du hører en journalist tale med en politimand om hvad unge skal gøre Blå mandag for ikke at 
få stjålet deres penge og mobiltelefoner.

Vi har talt med en politimand om hvordan unge skal opføre sig når de går i byen Blå 
mandag.

Sæt kryds ved det politimanden nævner.

Journalist:  Nu kommer årets første konfirmander snart på gaden for at fejre Blå mandag. For langt 
de fleste konfirmander bliver det også en god dag. Men for nogle bliver dagen ikke så 
sjov.Hvad siger du til det?

Pige:  Ja, det er rigtigt hvad du siger. For nogle konfirmander får frarøvet deres mobiltelefoner 
og penge når de går i byen den dag.

J:  Hvad gør politiet for at passe på konfirmanderne?
P: I de fleste byer holder politiet øje med konfirmanderne og vi har flere politimænd på 

gaden i disse dage. 
J:  Kan konfirmanderne gøre noget selv for ikke at blive udsat for røveri?
P:  Ja de kan gå sammen i flok, så de kan holde øje med hinanden.
J:  Ja det kan de selvfølgelig. Hvad med pengene, hvor skal de gemme dem?
P:  De unge skal i hvert fald ikke vifte med pengene, så alle kan se hvor mange de har. Og så 

skal de ikke have en masse kontanter i lommerne, men bruge kortet og hæve lidt ad gan-
gen.

J:  Hvad med mobiltelefonerne?
P:  Man skal ikke gå rundt Blå mandag og prale med sin flotte telefon. Det er bedst at 

gemme den i lommen.
J:  Tak for oplysningerne.
P:  Det var så lidt.
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Konfirmation

Lytteøvelse 26
Opgavebog B side 15 

Du hører Daniel og Tine fortælle om deres konfirmation. 

Sæt kryds ved det de siger.

Daniel 

Jeg ønsker at dagen skal blive perfekt og at der ikke sker noget pinligt. Fx at min mor kommer ind 
med maden og taber det hele på gulvet. Jeg frygter også lidt hvad mine forældre vil sige i deres tale. 
Måske vil de fortælle om dengang jeg tissede i alle potteplanterne. Vi skal holde festen derhjemme, 
hvor vi sætter et stort telt op ude i haven. Så må vi bare håbe at vejret bliver godt. Jeg håber at alle 
dem som har fået en invitation kommer, for så får man flere gaver. Nej for resten, gaverne er ikke så 
vigtige for dagen bliver fed alligevel. Jeg ønsker mig kun penge, jeg hader at få gaver, for jeg er bange 
for at jeg ikke kan li´det jeg får. Så vil jeg hellere selv købe nogen af de ting jeg har brug for, men jeg 
ved jeg får et ur af min farmor.

Tine

Jeg håber at jeg får en rigtig god dag og at min tale og sang til mine forældre og gæsterne går godt. 
Jeg skriver selv min tale og får lidt hjælp til at lave en sang. Jeg frygter mest at der sker noget pinligt, 
f.eks. at jeg falder i kirken eller spilder mad på min kjole. Det gjorde min mor til sit bryllup. Det ville 
også være pinligt hvis mine forældre i deres tale kom ind på de gange jeg har gjort noget dumt. Så vil 
jeg helt sikkert komme til med at rødme. Jeg håber på at få nogle gode gaver, men jeg tror at det er 
selve festen der kommer til at betyde mest. Den vil man komme til at huske. Jeg ønsker mig penge 
og et ur og måske nogle smykker. 



�0 © Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen – Hlustunaræfingar með Tænk –        NÁMSGAGNASTOFNUN 2007

Fritid 

Lytteøvelse 27
Opgavebog B side 19  

Du hører 4 unge fortælle hvad de laver i deres fritid. 

Sæt kryds ved det der passer om hver af dem.

Jeg hedder Michael

I min fritid laver jeg forskellige ting. Jeg spiller fodbold tre gange om ugen, så det går meget af min fri-
tid med. Det er faktisk det sjoveste jeg ved. 
Så sidder jeg en del ved min computer og spiller computerspil. Og så ser jeg selvfølgelig en del fjern-
syn alene eller sammen med vennerne.

Jeg hedder Mette

Jeg bruger megen tid på at tegne. Jeg elsker det simpelthen. Jeg har gået på tegneskole i tre år og 
det har jeg tænkt mig at blive ved med. Jeg har fået nogle tegneprogrammer til computeren og nu 
prøver jeg at lære mig selv at bruge dem. Så man kan godt sige at jeg bruger en del tid foran compu-
teren. Så passer jeg naboens datter to aftener om ugen.

Jeg hedder Susanne

Jeg læser meget i min fritid. Jeg læser avisen hver dag. Der kan man altid finde noget interessant. 
Jeg læser også bøger, jeg går på biblioteket hver uge og låner 2–3 bøger. Der findes mange fede 
bøger så det er ikke noget problem at finde noget man kan lide. Så er jeg også begyndt at skrive lidt 
selv. Jeg skriver både digte og historier. 

Jeg hedder Thomas

Det lyder måske lidt mærkeligt men jeg kan rigtig godt lide at lave mad og bage. Så det er tit at jeg 
bager en kage når jeg kommer hjem fra skole. Det værste er at så skal man rydde op i køkkenet bag-
efter. Jeg går også til svømning to til tre gange om ugen sammen med vennerne. Jeg gå også en tur 
med hunden hver dag. Så jeg synes at jeg har nok at lave.
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Fritid

Lytteøvelse 28 
Opgavebog B side 20 

Du hører to beskrivelser.

Tegn de to billeder som bliver beskrevet.

Billede A 

Du skal tegne fem små ting. 
Øverst til venstre skal du tegne en fodbold. 
Øverst til højre skal du tegne en basketballkurv.
Tegn nu en bog nederst til venstre og nederst til højre en blyant. 
I mellem bogen og blyanten skal du tegne en lille computer.

Billede B

Nu skal du tegne fire ting.
Tegn øverst til højre en flot kage. 
Øverst til venstre skal du nu tegne en hund.
Nederst til højre tegner du nu et fjernsyn. 
Og tegn nu nederst til venstre en dreng med en bold i hånden.
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Fritid 

Lytteøvelse 29 
Opgavebog B side 24 

Du hører Signe og Felix snakke sammen om deres interesser.

Lyt til samtalen og sæt ring om de ord du hører.

Felix:  Hør Sine, har du nogensinde spillet på et instrument?
Signe:  Ja, det har jeg. Jeg begyndte at spille blokfløjte da jeg var seks år.
F:  Spiller du stadigvæk på blokfløjte?
S:  Jeg kan godt spille på blokfløjte men jeg begyndte at øve klaver da jeg var otte år.
F:  Og går du stadig væk til klaver? 
S:  Ja, det gør jeg og jeg er også begyndt at spille på klarinet.
F:  Hvor mange timer øver du egentlig om dagen? 
S:  Jeg øver 1–2 timer hver dag. Og så spiller jeg også sammen med en af mine veninder som 

øver sang. 
F:  Ok. 
S:  Hvad med dig Felix spiller du på et instrument?
F:  Ja, jeg spiller guitar i et band. 
S:  Hvilket slags band?
F:  Øh, sådan en slags rockgruppe.
S:  Hvor mange er I i gruppen?
F:  Vi er fire venner. 
S:  Og hvor øver I jer så?
F:  Vi øver i garagen hjemme hos mig, tre gange om ugen. Jeg ville egentlig spille trommer, men 

det gad mine forældre ikke høre på. Så jeg fik en elektrisk guitar i konfirmationsgave.
S:  Ok, og er du glad for den? 
F:  Ja, jeg er vildt glad for at spille guitar, men man ved aldrig, måske vil jeg også begynde at 

lære at spille på trommer.

Lyt igen og sæt kryds ved rigtigt eller forkert.



��© Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen – Hlustunaræfingar með Tænk –        NÁMSGAGNASTOFNUN 2007

Fritid

Lytteøvelse 30
Opgavebog B side 27 

Du hører et interview med Rasmus hvor han bliver spurgt om lommepenge og fritid. 

Sæt kryds ved de rigtige svar.

Journalist:  Velkommen Rasmus.
 Må jeg godt høre lidt om hvad du laver efter skole og hvordan det er med lommepenge.
Rasmus:  Ja, det må du godt. 
J:  Hvordan tjener du til lommepengene?
R:  Vi er mange søskende så vi har alle sammen mange pligter derhjemme. Vi skal lave en 

masse for at få lommepengene. 
J:  Hvad skal du lave?
R:  Jeg skal tage ud af bordet og putte i opvaskemaskinen efter aftensmaden.
   Så skal jeg rydde op på mit værelse hver dag.
J:  Det var ikke så meget, vel?
R:  Nej men jeg skal lave mere end det.
J:  Nåh?
R:  Ja, jeg skal støvsuge hele huset en lørdag om måneden. Mine søskende ta’r de andre 

lørdage. Og så skal jeg vaske min mors bil mindst en gang om måneden
J:  Har du noget fritidsjob?
R:  Ja, jeg arbejder i en kiosk en aften om ugen og hver anden weekend.
J:  Nåh, så du tjener mange penge.
R:  Det kan man godt sige. Jeg bruger også mange penge på mine fritidsinteresser.
J:  Hvilke fritidsinteresser har du som koster penge?
R:  Jeg går til ishockey. Jeg skal selv betale sportstøjet og sådan noget, men mine forældre 

betaler til klubben. Så bruger jeg også nogle penge til computeren. Jeg skal hele tiden 
have nogle nye ting til den. Man kan blive ved med at købe noget nyt til den.

J:  Jeg kan se at du har nok at lave foruden skolen. Tak fordi du gav dig tid til at snakke med 
mig.

R:  Det var så lidt.
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Fritid 

Lytteøvelse 31 
Opgavebog B side 31 

Du hører nogle unge fortælle om deres fritidsinteresser.
 
Set rigtig nummer ved de interesser de taler om.

1.  Når jeg hører musik kan jeg ikke lade være med at bevæge mig. Nogle gange bevæger jeg 
mig rundt på gulvet alene, nogle gange sammen med andre. 

2.  Jeg løber rundt og jager en lille sort ting. Jeg har hjelm på hovedet og knæbeskyttere. Nogle 
gange fryser jeg for jeg skøjter på is.

3.  Jeg bliver våd når jeg dyrker min sport. Nogle gange har jeg en hætte på hovedet. Jeg tager 
badetøj og håndklæde med når jeg skal til træning.

4.  Jeg elsker musik. Jeg spiller ikke med fingrene, for jeg er mit eget instrument. Når jeg laver 
musik bruger jeg halsen, munden og maven. 

5.  Jeg skal både tænke og bruge fingrene. Selv om jeg sidder alene på mit værelse spiller jeg 
sammen med mange andre. Jeg kan godt lide god grafik og spænding. 

6.  Jeg er meget kreativ og elsker at lave fantastiske figurer. Nogle gange arbejder jeg på compu-
teren, men oftest bruger jeg blyant, viskelæder og mange forskellige farver. 

7.  Jeg løber meget, men jeg er ikke alene. Når jeg træner er vi mange sammen, men når vi spil-
ler kamp er vi kun 11 på hvert hold. Der er to mål og vi må kun bruge fødderne. 

8.  Jeg vil helst sidde i mørket sammen med mine venner. Jeg kan godt lide at se folk spille for-
skellige roller og jeg elsker spænding. Når jeg bliver stor vil jeg være skuespiller. 
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Fritid

Lytteøvelse 32
Opgavebog B side 32 

Du hører en pige fortælle lidt om hvad hun mener om sport

Sport er noget jeg går meget op i. Jeg har gået til håndbold lige siden jeg var 9 år og jeg kan rigtig 
godt lide det. Jeg har fået mange gode venner i håndboldklubben så det er fedt.
Jeg ser alle håndboldkampe i tv og så ser jeg også basketball. Jeg tror at hvis jeg ikke spillede hånd-
bold ville jeg spille basketball.
Jeg kan ikke lide badminton og tennis. Jeg har prøvet at spille det nogle gange og det var rigtig kede-
ligt. Jeg skal have noget med holdidræt.
Jeg forstår ikke at unge mennesker gider spille golf. Det er ikke spor interessant. Mine forældre spiller 
golf men det interesserer mig ikke.
Jeg mener at nogle sportsgrene må være farlige fx fodbold og atletik. Der kommer folk tit til skade. 
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Fritid 

Lytteøvelse 33
Opgavebog B side 36 

Mens du lytter

Du hører et radio interview med gymnasten Henrik Ibsen. 

Lyt og sæt kryds ved det rigtige svar.

J:  Her i studiet hos mig sidder Henrik Ibsen. Hej Henrik.
H:  Dav.
J:  Du er lige blevet Danmarksmester for anden gang. Fortæl mig lidt om din sport.
H:  Ja, mit liv består altså af gymnastik og lektier, der er ikke tid til så meget andet. Men jeg elsker 

min sport.
J:  Kan du forklare lytterne hvad gymnastik egentlig er?
H:  Ja, selvfølgelig. Gymnastik eller idrætsgymnastik som det også kaldes består af seks ting. Øvel-

ser på gulvet, spring over hest, ringe, reck, barre og bensving.
J:  Det var ikke så lidt.
H:  Nej, det kræver både at man er stærk og smidig og så skal man have god kontrol over sin krop.
J:  Ja, det kan jeg godt forestille mig, men hvornår begyndte du at dyrke gymnastik?
H:  Jeg begyndte at dyrke gymnastik for 5 år siden, da jeg var 9 år gammel. Først to gange om 

ugen så tre gange og nu træner jeg seks gange om ugen og har kun fri om søndagen. 
J:  Bliver du slet ikke træt af al den træning?
H:  Nej, slet ikke, det er ikke et øjeblik for meget. Ofte kan jeg slet ikke holde op, når jeg først er i 

gang i træningshallen.
J:  Mange af de øvelser du laver ser farlige ud. Er du aldrig bange for at falde og slå dig?
H:  Det sjove ved denne sport er suset som man får i maven når man flyver gennem luften. Vi har 

fået en masse træning og vi har lært at falde og lande rigtigt, så nej, jeg er aldrig bange. 
J:  Men går det ikke ud over venskaberne, at du træner så meget? 
H:  Mine venner er flinke til at møde op her i træningshallen for at kigge på mig. Og når jeg har tid 

mødes jeg med dem. Og så har jeg også fået mange gode venner gennem gymnastikken.
J:  Hvad med fremtiden Henrik, hvordan ser du den nu?
H:  Jeg tror bestemt fremtiden bliver noget med gymnastik. Jeg regner med at komme med til VM 

engang. Men det absolutte højdepunkt ville være at komme til OL. Men det har ingen dansker 
opnået endnu. 

J:  Ja, det bliver rigtig spændende at følge med i hvordan det går. 
H:  Ja, tak.
J:  Men tak for at du ville komme og held og lykke i fremtiden.
H:  Tak i lige måde.



��© Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen – Hlustunaræfingar með Tænk –        NÁMSGAGNASTOFNUN 2007

Fritid

Lytteøvelse 34 
Opgavebog B side 44 

Du hører 3 personer der vil sælge eller købe nogle ting. 

Lyt og sæt kryds ved rigtigt eller forkert. 

1
Hejsa drenge og piger. Jeg har to videofilm til salg som handler om fodboldklubben F.C. København. 
Den første film handler om mesterskabet i år 2002–2003 og den anden handler om mesterskabet og 
pokalfinalen 2003–2004. De er til salg for 450 kr. Hvis I er interesseret skal I bare kontakte mig på min 
mobil eller e-mail.
 
Hilsen Nicklas

2
Ønsker du at dit kæledyr skal leve i luksus? Så har jeg det bedste og største bur til din kanin eller dit 
marsvin. Buret måler 50 x100 x 45 cm. Det kan åbnes ovenfra og forfra. Farven på buret er blå. Du 
kan også få drikkeflasker og madskåle med hvis du vil. Pris. 300 kr. Ring 82 50 55 51. 

Hilsen Janni

3
Jeg vil gerne købe et brugt tv. Det må godt koste mellem 400 og 500 kr. Og så vil jeg gerne sælge 
en masse Anders And blade fra årene 2000–2004. Jeg kan ikke garantere at alle numrene er der, 
men hvis du leder efter et specielt nummer kan du sende mig en mail. 
Min mail er Thomas@ebox.dk
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Fritid 

Lytteøvelse 35 
Opgavebog B side 46 

Mens du lytter.

Du hører nu nyheden læst op. 

Se om du har sat de rigtige ord ind i hullerne.

Nyhed
Vidste du at i vinterferien tager mange danskere på skiferie og mange vender hjem med skader. Ski-
skader gør ikke kun ondt. De koster også mange penge. Det koster ca. 20 millioner danske kroner 
om året at behandle danskere med skiskader. Når det går galt på skiferien går det ofte rigtig galt, 
specielt hvis legetøjet er et snowboard. På et snowboard kan man surfe vildt i sneen, hvis man da 
ikke flyver gennem luften og lander med et brag. Snowboards er farligere end ski, hvis man ser på 
antallet af ulykker. Flere skisportssteder er begyndt at lave specielle baner for snowboards, for at 
holde dem væk fra andre skiløbere.
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Fritid

Lytteøvelse 36 
Opgavebog B side 36 

Du hører nogle korte samtaler. 

Sæt rigtigt nummer på de billeder der bliver snakket om.  
Der er flere billeder end du skal bruge.

Nummer et   A. Nej hvor er den fed!
 B. Ja, jeg fik den af min far. Han skulle have en ny så han gav mig sin gamle. 
  Den er ikke ret gammel men min far skulle have en større.
 A. Den er sej. Hvad skal du bruge en laptop til?
 B. Jeg vil nok for det meste bruge den herhjemme, men så kan jeg tage den med 
  når jeg går hjem til min ven for at spille computerspil.

Nummer to  A. Hvorfor ringer den altid når jeg ikke har tid til at snakke? Jeg synes nogle gange 
  at jeg bliver stresset af at den ringer hele tiden. Jeg må nok hellere slukke for 
  den så jeg kan blive færdig med den her opgave.

Nummer tre A. Har du set mit nye digitalkamera?
 B. Hvor fedt. Hvornår fik du det?
 A. Jeg fik det i sidste uge. Jeg har selv sparet sammen til det. 
 B.  Du har også altid været helt vild med at tage billeder. Jeg synes altid at du har 
  haft et kamera i hånden lige så længe jeg har kendt dig.

Nummer fire  A. Hvor længe har du haft fjernsyn?
 B. Det har jeg haft lige siden jeg var 12 år.
 A. Hvad synes du om at have et fjernsyn på værelset?
 B. Jeg synes at det er helt ok. Men jeg ser ikke så meget fjernsyn, 
  kun nogle film engang imellem.

Nummer fem  A. Kan jeg få lov til at printe lidt ud hos dig ?
 B. Ja, selvfølgelig.
 A. Jeg har selv en gammel printer, men den printer ikke ud i farver
 B. Det er ok, hvis du ikke skal printe mange sider. Det er lidt dyrt med farverne.
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Mystik

Lytteøvelse 37 
Opgavebog B side  37 

Der blev lavet en undersøgelse i 9. klasse på en skole i Danmark. Eleverne blev spurgt om 
mystik, spøgelser og lignende. 

Skriv på dansk eller islandsk hvad hver gruppe troede på.

Vi spurgte de unge mennesker om de troede på mystiske ting. Eller om de havde set noget mystisk. 

35% af eleverne sagde at de troede på rumvæsener. De samme elever sagde at de var sikre på at 
der var nogle væsener ude i rummet og på andre planeter. Nogle af dem sagde endda at de havde 
set rumvæsener, eller troede at de havde set sådan nogle.

27% af eleverne i 9. klasse sagde at de troede på spøgelser og trolde. Denne gruppe var meget inte-
resseret i spøgelseshistorier og alt muligt som handler om mystik.

16% sagde at de ikke troede på noget mystisk eller noget som ikke kunne forklares. Denne gruppe 
syntes at alle historier om uforklarlige ting og væsener var rigtig dumme og de kunne ikke forstå at 
nogen troede på dem.

11% var sikre på at der en gang imellem kom ufoer til jorden. Nogle sagde endda at de havde set 
sådan nogle. Mange i denne gruppe læste med stor interesse alt hvad de kunne finde om ufoer i 
bøger, blade og på internettet.

9% troede på at der fandtes vampyrer. De var sikre på at de fandtes andre steder end i gyserfilm. 

2% sagde at de troede på en flaskeånd. Det vil sige en ånd som man kan få til at komme op af en fla-
ske og gøre noget for en. Det synes vi at var lidt underligt at nogen troede på, det er vel kun noget 
man kan læse i eventyr.
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Mystik

Lytteøvelse 38 
Opgavebog B side 

Du hører en dreng og en pige fortælle om hvad der gør dem bange. 

 Sæt kryds ved det som passer til hver. Du skal ikke sætte kryds ved alle sætningerne.

Pigen

Jeg er tit bange for alt muligt. Man kan vel sige at jeg er en bangebuks.
Jeg er rigtig bange for hunde. Hvis jeg møder en hund på gaden selv om den er i snor så bliver jeg 
stiv af skræk. Jeg er bange for at den skal kaste sig over mig og måske bide mig eller noget.

Så er jeg bange for at være alene hjemme om aftenen. Tænk hvis der kommer nogen jeg ikke kender. 
Eller nogen der kigger ind ad vinduet. Jeg tror at jeg ville dø af skræk.

Og jeg er bange for mørke. Når jeg er alene hjemme så tænder jeg lys i alle værelser og spiller høj 
musik. Jeg har også et lille lys tændt inde på mit værelse når jeg skal sove. Min bror driller mig nogle 
gange fordi jeg er bange med det. 

Drengen

Jeg er også bange for lidt af hvert. Jeg er for eksempel bange for at gå ned i kælderen. Jeg går ikke 
derned alene. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg er bange for men jeg hader at gå derned. 

Jeg er bange for at gå alene hjem om aftenen hvis det er mørkt. Jeg tager oftest cyklen når jeg skal 
ud i mørket, så kan jeg cykle hurtigt hjem.

Og så kan jeg ikke lide insekter, for eksempel edderkopper. De kan gøre mig vildt bange. Jeg ved at 
der er mange som er bange for edderkopper, selv om de er ufarlige.
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Mystik

Lytteøvelse 39 
Opgavebog B side 62 

Du hører en spøgelseshistorie. 

Sæt kryds ved de rigtige svar.

Vi boede engang i en 3-værelsers lejlighed i Roskilde. Lejligheden havde to stuer med en stor dør 
imellem. I denne lejlighed havde min far og mor været på besøg mange gange og selvfølgelig gået 
igennem denne dør mange gange.
Nogle år senere blev døren mellem stuerne muret til, så man i stedet havde to stuer. Alt blev derefter 
tapeteseret og malet, så ethvert spor efter dørene var væk. Lang tid efter dette fik vi vores første søn, 
og han fik sit værelse i den lille stue. Da han var tre år gammel begyndte han at tale om en mand, der 
stod inde på hans værelse. Nogle gange pegede han over i hjørnet og sagde at dér står manden. I 
starten troede vi at det var en slags “fantasiven” men vi fandt ud af at han rent faktisk så på noget, 
som når man ser på en rigtig person. Vi var ikke i tvivl om at han rent faktisk så manden. Jeg 
begyndte at spørge min søn lidt ud om manden og han fortalte at manden kom igennem væggen, og 
ind på hans værelse. Da han skulle vise mig hvor han kom gennem vægen, pegede han nøjagtig på 
det sted, hvor den store dør mellem stuerne engang havde været. På dette tidspunkt stod der på 
dette sted et stort skab, så det var umuligt for min søn at se at der engang havde været en dør i 
væggen. Da vi efterhånden fik mere at vide, viste det sig at vores søns beskrivelser af manden pas-
sede godt på min afdøde far. Især det faktum at drengen sagde, at det var en politimand var utrolig, 
da min far blev begravet i sin søofficers-uniform, der jo godt kan ligne en politiuniform i en drengs 
øjne. Min far døde inden vores første søn blev født, så han har aldrig set ham i uniform. Efterhånden 
stoppede vores søn med at fortælle om manden, så han er nok stoppet med sine besøg. 
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Du hører begyndelsen af en lille historie. 

Den bliver læst op to gange. Anden gang må du notere stikord.

Jeg kom gående hen ad gaden en aften. Jeg havde været i biografen sammen med nogen fra min 
klasse. Vi havde set en meget uhyggelig film. Jeg gik og tænkte på filmen som handlede om nogle 
monstre og vampyrer. Jeg havde det ikke godt og jeg var lidt bange for at gå sådan alene på gaden. 
Pludselig så jeg noget på en parkeringsplads.
 Hvad tror du at jeg så?
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Du hører to historier om Nessie, uhyret fra Loch Ness. 

Sæt kryds ved de rigtige svar.

Hannes Historie

Jens:  Hanne, har du hørt nogle historier om Nessie, uhyret i Loch Ness i Skotland?
Hanne:  Ja, jeg har læst en historie om den på Internettet.
Jens:  Lad mig høre den.
Hanne:  Hr. og fru Smith kørte en varm sommerdag en tur langs Loch Ness, hvor de så et kæm-

pestort dyr der gik over vejen ca. 200 meter foran dem. Den store krop fyldte hele vejen 
og bevægede sig frem i ryk efter ryk. Dyret forsvandt ind i en busk. Lidt senere så ægte-
parret dyret kaste sig ned i søen. Hvad med dig? Har du hørt nogen historier?

Jens:  Ja, jeg har hørt nogen. Jeg synes at det er så sjovt at høre den slags historier. Men jeg 
tror ikke rigtig på dem. De lyder mere som eventyr.

Hanne:  Lad mig høre.

Jenses historie.

Jens:  Ja. En gang ankom en mand og to kvinder til et cafeteria nær Loch Ness. De gik ind, 
men der var ingen. Manden råbte om der var nogen og oppe fra første salen lød: ”Vi kan 
ikke komme nu. Vi står og kigger på uhyret.” De tre mennesker løb op på første sal. Der 
stod tre kvinder på balkonen, og så på noget der svømmede rundt 800 meter ude. For-
rest stak et slangeagtigt hoved op af vandet. De seks mennesker så tavse på det mærke-
lige dyr ude på Loch Ness. De kunne kun se to små pukler i vandet, bagerst var der en 
hale som plaskede frem og tilbage i vandet. Dyret svømmede længere og længere ned af 
Loch Ness. Det hele varede ti minutter. 

Hanne:  Den var interessant. Jeg tror at det kan være rigtigt.
Jens:  Nej, hold da op! Du tror da ikke på sådan noget?
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Du hører to mennesker snakke om hvordan man fejrer sankthans i Danmark. Den ene 
kommer fra Island og den anden fra Danmark

Sæt kryds ved de rigtige svar.

A.  Hvordan fejrer man sankthans i Danmark?
B.  Fejrer man ikke sankthans i Island?
A.  Nej, ikke rigtig, men vi har Jónsmessa men det bliver ikke rigtig fejret. Hvordan foregår I det i 

Danmark?
B.  Man fejrer sankthans om aftenen den 23. juni. Man laver bål ude på en mark eller nede på 

stranden, der hvor der er god plads.
A.  Det lyder spændende. Og hvad?
B.  På bålet sidder en heks, som er lavet af hø, halm og noget gammelt tøj. Ja og pinde.
 Folk kommer og hygger sig rundt om bålet og synger og spiser snobrød og pølser som bliver 

grillet over bålet. I de små byer holder borgmesteren ofte en båltale.
A. Hvor spændende. Bliver der måske også spillet musik?
B. Det har jeg nu aldrig oplevet, men der bliver sunget.
A. Hvor fedt
B. Ja, det er også fedt. Det er sjovest hvis vejret er godt og man kan være ude hele aftenen.
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Du hører beskrivelser af fire af monstrene på billederne. 

 Skriv nummer ved de billeder som bliver omtalt.

Nummer et
Monstret har fire ben. Det har tre øjne og to ører. Det har tre fingre. Det klør sig i øret. Monstret ser 
ikke ud til at være særlig farligt. Det er måske bare et godt monster. Det ligner faktisk et dyr med de 
fire ben.

Nummer to 
Det er et billede af en drage. Den har to pukler og tungen hænger ud af munden. Den ser lidt ond ud 
med de to stikkende øjne. Måske er det dragen fra Skotland.

Nummer tre
Dette monster er nok et rumvæsen. Måske bor det på en eller anden planet og er kommet til jorden 
på besøg. Det har fire følere eller øjne oven på hovedet. Det har tre hænder og tre fødder. Hænder og 
fødder er lidt underlige. Monstret ser ikke særlig farligt ud.

Nummer fire
Dette monster ser rigtig ondskabsfuldt ud. Måske skal vi være bange for det. Man kan se det på 
øjnene at det er et ondt monster. Det har kløer i stedet for fingre og fire fødder. Det kan godt ligne en 
fugl. Det har to kløer. 
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Du hører to fortællinger om rumvæsner.

Sæt det rigtige nummer ved de billeder der bliver talt om. 

To fantastiske historier

Jeg bor på femte sal i en boligblok i København. En nat vågnede jeg ved at der var to rumvæsener 
inde på mit værelse. De var meget små med store øjne, men de var meget stærke. De løftede mig op 
fra sengen og bar mig ud ad vinduet ud til deres ufo, som var udenfor vinduet. Da jeg kom ind i 
ufoen, lagde de mig ned på en plade og stak mig i armen med en nål. Det gjorde ikke spor ondt.
Da jeg vågnede næste morgen, lå jeg i min seng men jeg opdagede at jeg havde to mærker på 
armen. Jeg har været til lægen for at lade ham se på mærkerne. Han siger at de er kommet efter en 
operation. Det er ikke noget jeg har drømt for jeg har aldrig fået en operation.

En aften da jeg kom hjem fra arbejde, gik jeg forbi parken. Da så jeg et rundt rumskib inde i parken. 
Der var omkring fem rumvæsener ved siden af. De var meget små med store hoveder. De gik rundt 
og samlede planter og tog grene af træerne. De tog dem med ind i rumskibet. Efter ca. ti minutter 
startede rumskibet og forsvandt ud i rummet. Næste dag da jeg kom på arbejde fortalte jeg om min 
oplevelse. Der var to andre som også havde set rumskibet.
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