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På næste side skal du møde Ruth-Viola med bindestreg. Hun er 

lige begyndt i skole, og det er på mange måder en stor mundfuld.

Heldigvis har hun sin usynlige ven og følgesvend Olé, der er lavet 

af luft og kærlighed og derfor ved meget om alting. Han hjælper 

Ruth-Viola, når det hele bliver lidt svært.

Oplæsningsbogen Ruth-Viola med bindestreg er en del af Molevitten 

– et nyt dansksystem til 0.-2. klasse. 

MOLEVITTEN BESTÅR AF TO DELE
Et læseprogram, som lærer eleverne at mestre afkodning med afsæt 

i den lydrette metode.

En oplevelsesdel, som tager et særligt greb om de skønlitterære tek-

ster, hvor eleverne udvikler deres nysgerrighed og lyst til at lære ved 

hjælp af en æstetisk og sansende tilgang.

I Molevitten er oplæsning en vigtig aktivitet. Oplæsning af skøn-

litteratur skal ikke kun handle om dialogisk oplæsning og sproglig 

opmærksomhed. Læs op, fordi det bidrager aktivt til børns forståelse 

for hinanden, og fordi litteraturen åbner øjne og bidrager til fælles-

skabsfølelsen.

GODE RÅD TIL OPLÆSNING
• Vær bevidst om din intention med oplæsningen.

• Forbered din oplæsning. Læs aldrig en bog op, som du ikke   

 selv har læst. Du er tekstens ”højttaler” og formidler med krop  

 og stemme og ”er og gør” dermed teksten.

• Organiser oplæsningen. Giv børn klare og tydelige rammer  

 for oplæsningen. Lad børnene vide, hvor og hvordan de sidder, 

 og hvornår og hvordan de må bryde ind.

• Lad børnene komme til orde om det, de oplever, når de har   

 hørt historien.

• Lad børnene lytte til hinanden og kommentere og dele  

 hinandens oplevelser.

• Lad børnene lege den historie, de hører. Mange børn får lyst  

 til at lege en leg med udgangspunkt i historien. Nogle kan  

 bedre forholde sig til og tale om historien efter legen.

• Brug oplæsningen aktivt til at arbejde med kompetence- 

 områderne engagement og fællesskab og sprog.

• Læs ikke kun op, når der skal spises madpakker. Madpakke-  

 læsning er en genre for sig. Madpakkeoplæsning skal være   

 korte tekster, som kan tåle at blive afbrudt.

God fornøjelse med oplæsningen af Ruth-Viola med bindestreg! 

Og glæd dig til de næste tre kapitler.

KÆRE DANSKLÆRER
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Olé flyttede ind hos Ruth-Viola for en måned siden. Pludselig en dag 

var han der bare. Ruth-Viola lå under sin seng og var sur. Hun skulle i 

skole for første gang. 

Når man er seks år, skal man starte i skole. Uanset om man vil det 

eller ej. De voksne synes, at børn skal gå i skole for at blive klogere. 

De skal lære at regne, stave og læse. 

Ruth-Viola kunne godt leve uden alt det. Hun ville bare være god til 

højdespring. Derfor lå hun og var sur, da Olé pludselig dukkede op.

”Hej,” sagde han. ”Jeg hedder Ole, men kald mig bare Olé.”

”Jeg hedder Ruth-Viola,” sagde Ruth-Viola. ”Men kald mig bare 

Ruth-Viola. Med bindestreg.”

”Hvorfor ligger du under sengen, Ruth-Viola-Med-Bindestreg?” 

spurgte han og satte sig i skrædderstilling. 

”Jeg skal starte i skole i dag.”

”Det er da ikke noget at være sur over,” sagde Olé.

”Har du måske gået i skole?” spurgte Ruth-Viola.

”Næh, men så slemt kan det vel ikke være.”

I det samme kom far og mor ind på værelset.  

Mor havde taget sit pæneste tøj på,  

og far havde fået nye shorts.

”Kom nu ud,” sagde mor. 

”Vi kommer for sent,” sagde far.  

”Går du med, Olé?”  

hviskede Ruth-Viola.

”Okay,” sagde Olé og gik med.  

Han gik også med hjem igen,  

og så blev han bare boende  

hos Ruth-Viola.
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Ruth-Viola begyndte at gå i skole hver dag – fra mandag til fredag. 

Og når hun kom hjem var hun meget træt. Og nogen gange sur. 

”Det kan altså ikke hjælpe noget,” sagde hendes mor til hende,  

da Ruth-Viola havde gået i skole i en måned. ”Du skal gå i skole i ti 

år – mindst – og nu skal du altså også have redt det hår.

De havde lige spist frikadeller og kartoffelmos, og Ruth-Viola var 

så propmæt, at hun næsten ikke kunne røre sig.

 ”Dit hår ser farligt ud,” sagde mor, mens hun begyndte at tage af 

bordet. ”Det ligner en fuglerede. Det hår skal redes!”

”Hvis I rører mit hår, falder jeg død om,” sagde Ruth-Viola og så  

så rasende ud, som hun kunne.

”Hold op med det der,” sagde mor. ”Jeg gider ikke høre på det.”

”Lige så død som en død fisk. Siger det bare.”

”Tror nu ikke lige, en fisk kan falde, Ruth-Viola,” stønnede far fra 

ribben på væggen. Han var ved at lave benløft, fordi han var bange 

for at blive tyk.

Ruth-Violas hår var seks år gammelt. Hun var aldrig blevet klippet. 

Mor havde fået lov til at rede det én gang, da Ruth-Viola var fem år. 

Og det var kun, fordi hun lovede hende en pony. Men Ruth-Viola fik 

ikke nogen pony, for de boede i lejlighed. Og nu var der ingen, der 

måtte røre Ruth-Violas hår.

”Men kunne du ikke tænke dig at få noget pænt hår?” spurgte mor 

igen. ”Fletninger måske? Eller noget langt, glat noget?”

Ruth-Viola sukkede: ”Nu siger jeg det for sidste gang! Hvis I rører 

mit hår, falder jeg død om – og så vil I nok alligevel blive kede af det.”

”Det kunne være en hestehale,” sagde mor.

”Eller du kunne få kort hår,” prustede far fra sin motionscykel. 

”Jeg vil hellere have en guitar.”

”Hold op!” sagde mor. ”Gå ud og børst dine tænder. Du skal i 

seng.”
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”Lad hende dog rede dit hår,” sagde Olé. 

”Aldrig i livet!” sagde Ruth-Viola bestemt.

Olé havde sin egen lejlighed i Ruth-Violas hår. 1. sal til venstre boede 

han. Det var smart, for så var han altid i nærheden af Ruth-Viola, når 

hun havde brug for ham. 

”Jeg er ikke bange for din mors hårbørste. Jeg er nemlig lavet af luft 

og kærlighed.” Olé hoppede ud fra sin altan og ned på sengegavlen. 

”Schyy … mor kommer.” Ruth-Viola lå helt stille.

”Nu skal du ikke ligge og snakke med Ole hele natten,” sagde mor.

”Han hedder Olé.  Hvor mange gange skal jeg sige det?”

”Den er go’ med dig. Godnat,” sagde mor. Hun lod døren stå på 

klem. Ruth-Viola vidste godt, at mor havde øjne i nakken. Hun kunne 

se i mørket som en gammel hornugle. Hun hørte som en tandhval i 

oprørt hav , hun kunne høre den svageste hvisken og lugte fars prutter 

på en kilometers afstand. Derfor kunne Ruth-Viola ligeså godt lægge 

sig til at sove.

”Glem det. Din mor lærer det aldrig,” sagde Olé og sprang ud af 

Ruth-Violas hår. ”Det er spild af tid at få voksne til at fatte noget.” 

Han slog en saltomortale oven på dynen. ”Lad os holde en fest.”

”Niks, jeg skal i skole i morgen. Vi er nået til B.”

”Så kommer I snart til K. Kedelig starter med K. Jeg keeeeder mig … 

med K.”

”Der er altså langt fra B til K, sagde Ruth-Viola.”

”Vel er der da ej. A, B, C … F, K.”

Ruth-Viola så strengt på ham: ”Du glemte nogle.”

”Ikke nogle af betydning,” sagde Olé og kurrede ned ad Ruth-Violas 

knæ. 

Olé var klog og hurtig. Han kunne hoppe højt, springe langt og stå på 

hovedet. Han kunne slå smut, gå på tæer og grine højt. Så gjorde det 

ikke så meget, at han ikke kunne alle bogstaverne.

”Skal vi ikke stå på ski '

i morgen – i stedet for '

at gå i skole?” spurgte han.

”Det er sommer,” sagde Ruth-Viola.

”For en, der er lavet af luft og  

kærlighed, er det et mindre  

problem.”

”Godnat,” sagde Ruth-Viola.

”Du er kedelig,” sagde Olé og lagde 

sig på hovedpuden ved siden af  

hende. ”Kedelig med K.”
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Næste dag fulgte mor Ruth-Viola i skole. Hun havde sin politiuniform 

på, for hun skulle på arbejde.  

”Læg din madpakke i køleskabet,” råbte mor til Ruth-Viola. Hun  

blev nødt til at råbe. Omar og August var i gang med at tømme lego- 

kassen ud på gulvet med et ordentligt rabalder. Vilde og Karla og  

Solveig legede” jorden er giftig”. Cecilie og Anne legede MGP. Arthur  

og Silas spillede fodbold med klassebolden, som ramte den store hus-

fred på katederet. Lauras mor stillede sig ved siden af Ruth-Violas mor. 

”Er de ikke søde?” sagde hun. ”Så glade og fulde af spilopper og 

liv.”

”Jeg synes, de larmer,” sagde Ruth-Violas mor og holdt sig for  

ørerne. Hun stod lidt og kiggede på postyret. Pludselig tog hun sin 

politifløjte i munden og blæste. Alle børn stoppede op.

”Sæt jer ned på jeres pladser. Alle sammen!” råbte Ruth-Violas 

mor. ”Også dig. ” Hun pegede på Arthur. ”Ellers bliver du arresteret.” 

Arthur satte sig og var helt stille. I det samme kom Jesper ind ad 

døren. Han kiggede sig forbavset omkring.

”Hvad er der sket med 0.A?” spurgte han.

”Jeg bad dem bare pænt om at falde til ro,” sagde Ruth-Violas mor 

og listede fløjten ned i lommen.

”Nå, men … tak for det,” sagde Jesper.

”Helt i orden,” sagde mor. ”Nu går jeg ud og fanger  

nogle forbrydere. Held og lykke med det her spektakel.”
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Jesper kiggede ud over 0.A. 

”Hold da op,” sagde han. ”Nå, men så lad os da bare gå i gang, nu 

hvor I alligevel sidder så stille. Tag jeres penalhuse og hæfter frem.”

”Ruth-Violas mor siger, jeg kommer i fængsel,” sagde Arthur.

”Ah,” sagde Jesper. ”Det har hun vel ikke sagt… ”

”Nej,” sagde Ruth-Viola. ”Børn kommer jo ikke i fængsel.”

”Det er rigtigt,” sagde Jesper. ”Heller ikke selvom de larmer og 

driver deres lærer til vanvid. Arthur, find dit hæfte frem! Ruth-Viola 

– penalhus!”

”Børn kommer på børnehjem i stedet for i fængsel,” sagde 

Ruth-Viola.

”På børnehjem?” sagde Arthur og så forskrækket ud.

”Ja, og det skal man ikke ønske sig, kan jeg godt sige dig. 

For der får man kun vælling.”

”Hvad er vælling?” spurgte Arthur.

Ruth-Viola så på ham med sammenknebne øjne. 

”Det er mennesketarme, der er blendet med mælk.”

”Ad, hvor klamt!” råbte Olivia.

”Så så, Ruth-Viola,” sagde Jesper. ”Nu tror jeg lige, 

vi stopper med de uhyggelige historier for i dag.” 

”Ruth-Viola lyver!” råbte Cecilie.

”Man må godt fortælle løgnehistorier i 0.A. Bare de er sjove,” sagde 

Jesper. ”Men man må ikke drille eller slå nogen ihjel. Man må heller 

ikke bøvse i hinandens madpakker eller stjæle sin nabos hund. Og 

man må slet ikke røre ved lærerens husfred på katederet … ”

”Stop!” råbte 0.A. ”Vi ved det godt!”
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”Ikke mere snak. Nu skal vi i gang,” sagde Jesper ”Er der nogen,  

der kan et ord med B?” 

”Banan,” sagde August. 

”Bule,” sagde Milo. 

”Bente,” sagde Olivia. ”Min mormor hedder Bente.” 

”Hvad med dig, Ruth-Viola?” spurgte Jesper. ”Kan du et ord  

med B?”

”Næh,” sagde Ruth-Viola. ”Jo … bæ.”

”Ja… ” sagde Jesper. ”Det er rigtigt. Bæ begynder også med B.”

”Bæ, bussemand, ballade, bims, bimmelim, bad, bjergbestiger, 

babyble, ” hviskede Olé i hendes øre.

”Hold mund,” sagde Ruth-Viola.

”Undskyld?” sagde Jesper.

”Det var ikke til dig,” sagde Ruth-Viola. 

0.A lavede B’er i modellervoks. De farvede blå B’er, og Omar, Arthur  

og Cecilie lavede B’er med piberensere. Det var egentlig sjovt nok,  

syntes Ruth-Viola. Problemet var hendes krop. Den syntes ikke, at  

noget med B var særlig interessant, og efter et lille stykke tid begyndte 

den at bevæge sig. Først klappede hænderne på lårene, så ville fødder-

ne stampe i gulvet, til sidst kom numsen med og vrikkede på stolen 

– og inden Ruth-Viola kunne nå at gøre noget, havde fødderne og 

numsen og hænderne bestemt, at hendes krop skulle danse. Og det 

gjorde den så. Hun rejste sig og dansede ned mellem bordene.

”Nu danser Ruth-Viola igen,” råbte nogle af børnene.

”Ja, det kan jeg se,” sukkede Jesper.

UDDRAG FRA OPLÆSNINGSBOGEN RUTH-VIOLA MED BINDESTREG AF GITTE LØKKEGAARD OPLÆSNINGSBOGEN INDGÅR I DANSKSYSTEMET MOLEVITTEN  © ALINEA 2018



22

Da far kom og hentede Ruth-Viola, ville Jesper gerne lige snakke 

med ham. Ruth-Viola og Olé sad i skolegården imens. Det var tredje 

gang, de sad og ventede, fordi Jesper gerne ville snakke.

”Kan du ikke bare lade være med alt det danseri?” sukkede far, da 

de var på vej hjem  

”Hvor mange gange skal jeg sige det?” sagde Ruth-Viola. ”Jeg kan 

ikke gøre for det. Det er noget, min krop bestemmer – og min hjerne 

kommer for sent til at tænke sig om. Især når vi lærer om bogstaver.”

 ”Kan du ikke bare forestille dig, at din numse er lavet af cement?” 

sagde Olé. 

”Der er jo ikke noget galt i at danse,” sagde far. ”Men I vil aldrig få 

lært noget som helst, hvis alle børn danser hele tiden.”

Ruth-Viola så på ham. ”Det kan jeg da godt forstå, lille farmand. 

Jeg er jo ikke dum, vel? Olé siger, at jeg skal forestille mig, at min 

numse er lavet af cement.”

Far så glad ud. ”Dét er en god idé. 

Han er ikke helt dum, ham Olé.” 
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Mor var ligeglad med Olés cement. Hun syntes bare, det var irrite-

rende, at Ruth-Viola dansede i skolen. ”Det skal du holde op med,” 

sagde hun, mens hun lagde sokker sammen. 

”Jesper siger også, at det handler om alle mulige historier, som 

hun fortæller,” sagde far. ”De andre børn bliver forvirrede.”

”Det skal du også holde op med,” sagde mor. ”Ellers skal vi bare til 

ekstra skolehjemsamtaler. Måske tre-fire ekstra om året. I ti år. Det 

bliver rigtig mange samtaler. Jeg magter det ikke.”

”Jamen, jeg kan da bare helt lade være med at gå i skole,” sagde 

Ruth-Viola.

”Man skal gå i skole,” siger far. ”Men du er ikke noget nemt barn, 

Ruth-Viola. Det er du altså ikke.” 

”Er det måske min skyld?” råbte Ruth-Viola. ”Det er jo jer, der har 

født mig.”

Mor sukkede og stirrede på syv enkeltsokker uden makkere.

”Det kunne bare være rart, hvis du var lidt mere som andre,” 

sagde hun. ”En lille almindelig pige med normalt hår.” Hun samlede 

arrigt alle de makkerløse sokker sammen og smed dem i skralde-

spanden. 

”De er nu heller ikke selv helt normale,” sagde Olé.

”Olé siger, at I heller ikke selv er helt normale,” råbte Ruth-Viola.

”Sig til Ole, at han skal klappe i,” sagde mor.
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I skolen næste dag tog Jesper en fin konvolut op af sin taske. 

”Alle I skønne børn i 0.A. Nu skal I høre. Jeg har fået brev fra 

dronningen.”

”Det passer ikke,” sagde Olivia.

”Jo, jo. Det passer skam. Hun har bestemt, at alle børn i 0. klasse 

skal danse to gange i hver time – i ét minut.”

”Det er noget, du finder på,” sagde Arthur højt.

”Nej, nej. Jeg står jo med brevet lige her. Hun skriver: ’Kære børn 

i 0.-klasser i hele Danmark. Alle børn skal danse eller bevæge sig. 

Jeg holder selv pause fra mit job som dronning indimellem, og så 

danser jeg eller slår vejrmøller. Så tænker jeg så godt bagefter.’”

”Det tror jeg ikke på,” råbte Cecilie. ”Dronningen har nemlig fået 

kunstige knæ. Det har min mor selv fortalt.”

”Jamen, det står der netop noget om her. Hvor er det? Her: ’Jeg 

har fået to nye knæ, og de er så gode, at jeg nu kan slå vejrmøller 

hver dag. Det nyder jeg meget. Så børn skal danse. Det er over- 

ordentlig vigtigt. Gud bevare Danmark!’”

”Skal vi så det?” spurgte Ruth-Viola.

”Selvfølgelig skal vi det,” sagde Jesper. ”Man skal gøre, hvad 

dronningen siger. Og vi går i gang med det samme. I skal danse 

eller slå vejrmøller, hoppe eller slå kolbøtter. Lige, hvad I har lyst til. 

Et minut fra nu!”
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Da Ruth-Viola senere spiste aftensmad med mor og far, var hun 

glad. ”Jeg må altså godt danse i skolen. Det siger dronningen.”

”Dronningen?” sagde far med munden fuld af italiensk kødsovs. 

”Har du snakket med dronningen?”

”Selvfølgelig har jeg ikke det. Hvor skulle jeg have mødt hende? Vi 

har fået brev fra hende!”

”Må du også fortælle løgnehistorier?” spurgte mor.

”Det er overhovedet ikke løgn. Hun slår selv vejrmøller – med sine 

nye knæ.”

”Vejrmøller. Ved I godt, at jeg var skolemester i vejrmøller, da jeg 

var ti?” sagde mor.

”Du lyver,” sagde Ruth-Viola.

”Overhovedet ikke.”

”Bevis det,” sagde far.

Mor skubbede stolen bagud. Hun stillede sig op i et hjørne af  

stuen, strakte begge arme, løftede venstre fod fra gulvet og kiggede 

et øjeblik på far og Ruth-Viola. Så satte hun af. Hen over stuegulvet, 

ud gennem entreen og forsvandt helt ud i køkkenet. 

”Hold da op,” sagde far.
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