Special-pædagogisk forlag
OPGAVER TIL

En anden verden
NAVN:

Før du læser bogen
OPGAVE 1

Instruktion: Kig på billedet på bogens forside.
Beskriv billedet. Hvordan er stemningen på billedet?

OPGAVE 2

Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.
Synes du bagsideteksten og billedet passer sammen?
Hvis ja, på hvilken måde? Hvis nej, hvorfor ikke?
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Mens du
læser

OPGAVE 1

Instruktion: Læs kapitel 1:
■

Overraskelsen

Hvad er det for en overraskelse, der er tale om?

OPGAVE 2

Instruktion: Læs kapitel 2:
■

Kaffe og kage

Kan du lave en overskrift, der passer bedre til indholdet i kapitlet?
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OPGAVE 3

Instruktion: Læs kapitlerne:
■

Fremtiden begynder

■

Fremtiden bliver til nutid

■

Breve

■

Blæsevejr

■

Jul på Sjælland

■

Nannas kvarter

1. Hvad får du at vide om Ringkøbing og Nannas hverdag? Skriv stikord.
Ringkøbing

Nannas hverdag
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2. Hvordan reagerer de andre gæster til festen på Nanna? Find eksempler i teksten.

3. Hvordan har Nanna det sammen med sin familie i julen?
Skriv de adjektiver, der bliver brugt i beskrivelsen.

4. Hvordan har Nanna det, da hun kører hjem med John?
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OPGAVE 4

Instruktion: Læs kapitlerne:
■

Ikke én, men to

■

Ebbesen

■

Endnu et møde

■

Ebbesens historie

1. Kan Nanna selv forklare, hvorfor hun lister hen og kigger ind ad vinduet til nr. 17?

2. Hvilke ord bliver brugt til at beskrive Ebbesen?

3. Hvorfor tror du ikke, Nanna fortæller John om Ebbesen?

5

En anden verden

Special-pædagogisk forlag

OPGAVE 5

Instruktion: Sæt sætningerne i rigtig rækkefølge med tal fra 1 til 10:
a. Ebbesen holder foredrag om sit liv.
b. Ebbesen åbner en barbersalon.
c. Ebbesen kommer i kz-lejr i Tyskland.
d. Ebbesen lever alene med sine minder.
e. Ebbesen bliver gift.
f. Ebbesen sælger sin barbersalon.
g. Ebbesen er medlem af en modstandsgruppe.
h. Nanna møder Ebbesen.
i. Ebbesens ven begår selvmord.
j. Ebbesens kone er ham utro.

6

En anden verden

Special-pædagogisk forlag

OPGAVE 6

Instruktion: Hvad tror du, der sker i de to sidste kapitler:
■

Lyset

■

Tilbage

OPGAVE 7

Instruktion: Læs kapitlerne.
Gættede du rigtigt?
Ja

®

Nej

®

OPGAVE 8

Hvorfor hedder bogen En anden verden?
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Efter du har
læst bogen

OPGAVE 1

Hvad kan du huske fra teksten?
Instruktion: Hvad er rigtigt, og hvad er forkert?
Sæt X
Rigtigt
1. John og Nanna bor først i Roskilde.
2. Nanna har arbejde som sekretær.
3. John bliv tilbudt et job som salgschef.
4. Nannas forældre synes ikke, Nanna skal flytte med.
5. Nannas chef og kollega bliver kede af, at hun skal flytte.
6. Nanna og John flytter om foråret.
7. Firmaet har lejet et lille hus med en stor have til parret.
8. Nanna kan ikke finde et nyt arbejde i Jylland.
9. Nanna lærer hurtigt sine naboer at kende.
10. Nanna og John har det dejligt sammen i Jylland.
11. Nanna og Ebbesen bliver venner med det samme.
12. Nanna hjælper Ebbesen med indkøb.
13. Ebbesen har aldrig været gift.
14. Ebbesen var medlem af en modstandsgruppe under krigen.
15. Ebbesen har haft en barbersalon.
16. Nanna synes, at tiden med Ebbesen har haft stor betydning for hendes liv.

8

Forkert

Special-pædagogisk forlag

En anden verden

OPGAVE 2

Instruktion: Skriv forklaring på følgende ord og udtryk fra bogen.
Brug eventuelt en ordbog.
1. “man skal kravle før man kan gå”

2. “et vidunderbarn”

3. “hun var tilskuer til livet”

4. “hun var stædig”

5. “de følte sig som én stor familie”
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OPGAVE 3

Instruktion: Det følgende ord i rodmorfemer, præfikser og suffikser.

præfiks

rodformen

1. tilskuer
2. betydning
3. samtidig
4. urolig
5. flytning
6. overlevelse
7. lykkelig
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Evaluering

Hvordan var bogen at læse?

Vil du anbefale bogen til andre?
Hvis ja. Hvorfor?

Hvis nej. Hvorfor ikke?

Opgaver til En anden verden er udarbejdet af Lene Grumsen og Hanne Vedel
Læseværkstedet Special-pædagogisk forlag Blå serie
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