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Tid til at læse og skrive 1 støtter og udvikler de yngste elevers tidlige 
skrivning og læseforståelse med afsæt i tekster fra elevernes verden.

Materialet lader eleverne gå på opdagelse i forskellige tekster i 
fællesskab. Bagefter prøver de kræfter med selv at skrive. Undervejs 
får de sjove og varierede opgaver, der stimulerer deres sprog og 
fantasi og giver ideer til deres egne tekster. 

Hæftet lægger op til en alsidig undervisning, hvor læreren er 
styrende. Eleverne får masser af faglige udfordringer, men 
kapitlernes opbygning, skriverammer osv. stilladserer eleverne,  
så alle kan deltage.

På tidtilatskrive.alinea.dk findes supplerende sproglige aktiviteter til 
hvert kapitel, som læreren kan printe ud.

            Tid til at

læse og skrive 
1

Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms og Vibeke Skaarup

Dansk · 1.-2. klasse · Elevhæfte
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18 Øverst: Åbn, og brug hele tiden tavlebogen, mens I arbejder
med hæftet. Du kan modellere for eleverne ved at pege i teksten, 
understrege, trække pile, skrive m.m. 
Læs teksten højt for eleverne, og lad dem se den på tavlen imens. 
LÆR NYE ORD: Sæt fokus på følgende nye ord eller andre ord, 
som du vurderer, klassen har brug for at kende: slæbende skridt, 

knirker. Hvordan lyder det?  
Nederst: Lad altid eleverne tale om teksten to og to, inden klassen 
taler om den i fællesskab. På den måde får alle elever en stemme.  
Læs teksten højt for eleverne én gang mere, og lad dem sige lydene 
undervejs.

At fortælle

En gyser Vi læser

En uhyggelig nat
Det er en mørk nat. Kun månen lyser på himlen. 
Alle i huset sover, men Lukas ligger vågen i sin 
seng.

Lukas kan høre lyde. Et skridt – to skridt. Knirk-
knirk. Det knirker på trappen.
 Uglen tuder i det fjerne. Uhu. En kat mjaver 
udenfor. Mjav.
Det er uhyggeligt.

Lukas ser en skygge på væggen. Er det mon et 
spøgelse?
 Nu bevæger gardinet sig. Er der mon nogen på 
vej ind gennem vinduet?

Han ser hen mod døren. Bevæger håndtaget sig?

Døren bliver langsomt åbnet. Lukas hiver dynen op 
over hovedet. Han kan næsten ikke trække vejret. 
Slæbende skridt kommer nærmere og nærmere.

En lille stemme siger: ”Lukas, må jeg ikke nok sove 
hos dig? Det er så uhyggeligt med alle de lyde”.

MÅL
I kan skrive en gyser. 

Tal om ...
Hvad er en gyser?
Hvilke ord tænker I på,  
når I hører ordet gyser?

Tal sammen 
Fortæl hinanden, hvilke ting i gyseren der er uhyggelige.

Læs sammen og tænk 
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19Øverst: Når tavlebogen er åben, kan samtalen om, hvordan teksten 
er bygget op, konkretiseres for eleverne, og pilene kan tegnes i 
tavlebogen. Præciser, at hver afsnit har nyt indhold. 
Nederst: Gennemgå opgaverne for klassen, inden de skal arbejde 

i makkerpar. Det er vigtigt for, at alle elever kan deltage. Forklar 
derefter én opgave ad gangen, og giv eleverne et par minutter til 
at svare i makkerpar. Tag så den næste opgave. Saml til slut op i 
klassen. 

Læs, kig og svar
1. Læg mærke til, at teksten er delt i en begyndelse, tre afsnit og en slutning.  

Tegn farvede pile til tekstens dele.

 ● Begyndelse: Vi hører, hvem det handler om, hvor det sker,  
og hvornår det sker. 

 ● Afsnit 1: Vi hører om uhyggelige lyde.

 ● Afsnit 2: Vi hører om de uhyggelige ting, som Lukas ser. 

 ● Afsnit 3: Det bliver endnu mere uhyggeligt.  

 ● Slutning: Det var bare … 

Læs, find og skriv
1. Sæt streg under de uhyggelige lyde, og skriv dem. 

2. Hvad ser Lukas på væggen? Sæt streg under ordet, og skriv det. 

3. Hvad tror Lukas, at skyggen er? Sæt streg under ordet, og skriv det. 

Vi undersøger
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20 Øverst: Tal med eleverne om det, der står på og mellem linjerne, og 
lad dem bruge deres egen erfaring til at forstå teksten. 
Nederst: Eleverne taler, skriver og tegner om uhyggelige væsner 
og lyde. Husk eleverne på dette arbejde, når de selv skal skrive en 

gyser.
Lad evt. eleverne sende en uhyggelig mail til deres forældre. Se 
forslag på web. 

Tal om teksten
1. Hvorfor mon Lukas næsten ikke kan trække vejret?

2. Hvad får vi at vide i slutningen?

3. Hvem mon den lille stemme er?

4. Hvad synes I om slutningen? Er den uhyggelig, sjov, spændende, overraskende?

5. Hvornår kan I blive bange?

Skriv og tegn 
1. Et spøgelse er et uhyggeligt væsen. Hvilke andre uhyggelige væsner kender I?

2. Hvilke lyde kan gøre jer bange? 

Tegn et af de uhyggelige væsner.

Vi undersøger

Web 
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21Øverst: Introducer eleverne til skriveopgaven, som de skal lave med 
en makker. Opgaveformuleringen har præcise anvisninger på, hvad 
der overordnet forventes af eleverne – altså hvad de skal gøre. 
*Fællestekst: Skriv sammen to begyndelser. Tal først med ele-
verne om, hvem gyseren handler om, hvor den foregår, og hvornår 
handlingen finder sted. Lad så klassen komme med forslag til den 

allerførste gysersætning, fx Det var en mørk og kold nat. Fortsæt 
med, hvem gyseren handler om, og hvor den foregår. Vær meget 
opmærksom på, at sætningerne er så korte, at eleverne kan støtte 
sig til dem, når de selv skal skrive. Fx Det var midnat. Anna var alene 
hjemme. I nogle klasser kan det være en ide at skrive en hel gyser i 
stedet for to begyndelser.

Vi får ideer

Skriveopgave
I skal skrive en gyser sammen med en makker.
Der skal være en begyndelse, to eller tre afsnit og en slutning.
Når I er færdige, skal I læse gyseren for klassen.

Skriv sammen i klassen

SÅDAN KAN I BEGYNDE
Klokken er 12 om natten …

Det suser i træerne … 

Pludselig gik lyset ud …

Det var en mørk, mørk nat …

En ulv hylede i det fjerne …

I KAN MÅSKE SKRIVE OM:
• En nat på kirkegården.
• En halloween-aften.
• En aften i en mørk skov.
• En uhyggelig kælder.
• En uhyggelig drøm.
• Alene hjemme.
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22 Gennemgå opgaverne en for en for eleverne, og lad dem lave 
opgaven i makkerpar. Saml op i klassen, inden I går videre til næste 
opgave. Introducer eleverne til handlingsbroen, som er en god 
støtte, når de skal planlægge handlingsforløbet i deres gyser. Skriv 

evt. elevernes ord, begyndelser, uhyggelige lyde osv. på tavlen, så 
de kan få ideer af hinanden, der kan bruges, når de skal skrive i 
skriverammen. 

Kom godt i gang med at skrive
1. Beslut sammen, hvad jeres gyser skal handle om.

2. Brug handlingsbroen, når I taler om, hvad jeres gyser skal handle om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Vælg en af begyndelserne fra tavlen, eller find selv på en begyndelse.

4. Tal sammen om, hvilke uhyggelige ting der skal ske i jeres gyser. 
· Hvilke uhyggelige væsner skal med? 
· Hvilke uhyggelige ord og lyde skal med? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Beslut jer for, hvordan gyseren skal slutte.

6. Tal også om, hvad I vil skrive i skriverammen i de forskellige afsnit.

Det var en ...

Jeg hørte ...

Jeg tænkte ...

Jeg blev virkelig bange, da ...

Men det var bare ...

Vi får ideer

UHH
KRASH

HJÆLP!!!

SLÆBENDE SKRIDT
BANK BANK KNIIIIIRK

BLODDRYPPENDE
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23Nu skal eleverne skrive sætninger i skriverammen. Nogle vil blot 
kunne skrive en enkelt sætning til hver af tekstens dele eller en 
afskrift fra fællesteksten. Andre vil skrive en længere tekst. De 
fleste vil skrive en form for børnestavning, og det er helt i orden. 
Teksten i rammen kan betragtes som det færdige produkt. Lad 
eleverne ’læse’ højt for klassen. Brug gerne forskellige cl-strukturer. 

Når de læser højt for en modtager, oplever de, at deresskrivning er 
en kommunikativ handling, og at den har et formål: At fortælle en 
uhyggelig historie til deres kammerater.
Vil du arbejde videre med elevernes tekster, kan I fx lave formbøger, 
foldebøger, tegneserier eller billedfortællinger på computeren. 

Titel
Skriv, hvad jeres gyser 
hedder. 
Begyndelse
Vælg en begyndelse fra 
tavlen, eller find selv på 
en.

Afsnit 1
Skriv om uhyggelige 
lyde.

Afsnit 2
Skriv om uhyggelige 
ting og tanker.

Afsnit 3
Her bliver personen 
virkelig bange.

Slutning
Men det var bare …

 Feedback 
Læs jeres gyser for klassen, og tal om, hvad der er med til at gøre gyseren 
uhyggelig.

Vi skriver
HUSK
• At bruge uhyggelige lyde.
• At begynde en sætning med 

stort bogstav.
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