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Til læreren  •  Opgaver til: BEDRAG  •  Instruktioner og nøgler NIVEAU: A2-B1 og opefter

Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere
Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det. 
Han elskede at vise sit tøj frem, og han rejste kun rundt i sit land, for at folk skulle beundre hans 
nye, fi ne tøj.

En dag kom der to bedragere op til kejseren. De sagde, at de var vævere. De kunne væve det smuk-
keste stof i de dejligste farver og mønstre. Og så var det sådan, at det ikke var alle, der kunne se det 
tøj, der blev syet af stoffet. Det var nemlig usynligt for mennesker, der var dårlige til deres arbejde 
eller var helt utrolig dumme.

»Sådan noget tøj skal I sy til mig«, sagde kejseren. Han tænkte, at det ville være godt, hvis han 
kunne fi nde ud af, hvem der ikke passede sit arbejde i hans land. Og det ville også være rart for ham 
at kunne kende de kloge fra de dumme.

Kejseren gav de to bedragere mange penge, for at de straks skulle gå i gang med arbejdet. Men be-
dragerne lod bare, som om de arbejdede. Hver morgen kom de og satte sig til at væve, men væven 
var tom. De forlangte silke og guld, men gemte det væk til sig selv.

Kig i ordbogen for at kontrollere, hvad ›bedrag‹ og ›bedrager‹ betyder. Sæt jer sammen to og to, og snak 
om andre eksempler på bedrag, som I selv har oplevet eller har læst om. Skriv stikord i kassen neden-
under, og referér til hele klassen.

Opgave 1

Formål:  At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning.
Tid:  ca. 30 minutter.
Organisering:  Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker 

de i små grupper om teksten og laver brainstorm på, hvilke andre former for 
bedrag de kan komme i tanke om. De skriver stikord i boksen under teksten. 
Hver gruppe præsenterer stikordene i plenum.
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Til læreren  •  Opgaver til: BEDRAG  •  Instruktioner og nøgler NIVEAU: A2-B1 og opefter

De to bedragere
Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det. 
Han elskede at vise sit tøj frem, og han rejste kun rundt i sit land, for at folk skulle beundre hans 
nye, fi ne tøj.

En dag kom der to bedragere op til kejseren. De sagde, at de var vævere. De kunne væve det smuk-
keste stof i de dejligste farver og mønstre. Og så var det sådan, at det ikke var alle, der kunne se det 
tøj, der blev syet af stoffet. Det var nemlig usynligt for mennesker, der var dårlige til deres arbejde 
eller var helt utrolig dumme.

»Sådan noget tøj skal I sy til mig«, sagde kejseren. Han tænkte, at det ville være godt, hvis han 
kunne fi nde ud af, hvem der ikke passede sit arbejde i hans land. Og det ville også være rart for ham 
at kunne kende de kloge fra de dumme.

Kejseren gav de to bedragere mange penge, for at de straks skulle gå i gang med arbejdet. Men be-
dragerne lod bare, som om de arbejdede. Hver morgen kom de og satte sig til at væve, men væven 
var tom. De forlangte silke og guld, men gemte det væk til sig selv.

Alernativ opgave 1: Forhandlingsdictogloss

Der kan også varmes op til temaet ved at bruge teksten »De to bedragere«som forhandlings-
dictogloss, men så skal kursisterne naturligvis først have udleveret teksten bagefter.

Formål:  At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag.
Tid:  30-40 minutter.
Organisering:  Smågruppearbejde
Fremgangsmåde: Kursisterne instrueres i, 
•  at de skal lytte til et afsnit ad gangen 
•  at de ikke må skrive, mens de lytter 
•  at de skal snakke om, hvad afsnittet handler om 
•  at de på skift, afsnit for afsnit, skal fungere som ›skrivere‹ og konsulenter for skriveren. 

Når hver gruppe har skrevet en tekst med fi re afsnit, byttes der tekster, og grupperne læser hin-
andens tekster. I plenum snakkes der om, hvordan historien fortsætter, og om temaerne bedrag, 
bedrageri og bedragere.

NB: Som optakt til dictoglossen snakkes der evt. om et billede af en væver ved sin væv. 
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NØGLE:

Instruktion: Find den sætning, som passer dårligst i hvert afsnit, og streg den ud.

1. Anne Elise var blevet gift med Robert for mange år siden. Hun syntes, at hun havde været meget 
heldig med at få ham til mand. Hun kunne ikke lide at støvsuge. Hun vidste, at mange kvinder 
var misundelige på hende, fordi hun havde sådan en dygtig og rar og smuk mand. Hun havde 
altid været stolt af ham.

2. Da Anne Elise blev mor, holdt hun op med at arbejde. Hun syntes, det var dejligt at være hjem-
megående husmor. Og da børnene begyndte at gå i skole, fi k hun tid til at dyrke sine interesser. 
Hun interesserede sig for Indien og indisk kultur. Robert tjente mange penge. Især holdt hun 
meget af at lytte til indisk musik.

3. Anne Elise havde i fl ere år haft en lille butik i en sidegade, men for et halvt års tid siden havde 
hun åbnet en lidt større butik på Gågaden. Hun dyrkede yoga en time hver formiddag. Men da 
hun ikke skulle leve af butikken, var den kun åben om eftermiddagen. 

4. Viktor gik ind på en café for at få en kop kaffe og kigge på folk. Der var en meget gammel kirke 
i byen. Der var ikke nogen ledige borde, men der var en ledig stol ved et bord, hvor der sad to 
unge kvinder. Viktor gik hen til bordet og spurgte, om han måtte sidde der.

Til læreren  •  Opgaver til: BEDRAG  •  Instruktioner og nøgler NIVEAU: A2-B1 og opefter

Opgave 2

Formål:  Omhyggelig global læsning for at forstå sammenhængen i en tekst
Tid:  10-15 minutter
Organisering:  Individuelt arbejde/pararbejde
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NØGLE:

Instruktion: Under teksten står der syv sætninger. Prøv at fi nde de fem sætninger, som passer i teksten. 
Der er to sætninger, du ikke skal bruge.

Katja var alene. Hun besluttede straks at gå i gang med at undersøge Viktors papirer. Hun følte, at 
hun blev nødt til at fi nde ud af, hvad det var, han havde lavet. Men hun havde ikke siddet mange 
minutter ved hans skrivebord, før det ringede på døren. (1) Hun låste døren til kontoret og gemte 
nøglen. Så gik hun ud og lukkede op. Der stod en ung mand uden for døren. (2) Katja fortrød, at 
hun havde åbnet. Manden sagde, han hed Vasilij og var en af Viktors venner. (3) Katja inviterede 
ham ikke indenfor. Men han var ligeglad, han skubbede hende væk og gik ind i stuen. Han sagde, 
at han var kommet for at hente nogle fi lm, som var hans. Katja blev mere og mere bange for ham 
og ville løbe efter hjælp. Men Vasilij holdt hende fast og truede hende med en kniv. (4) Nu turde 
hun slet ikke røre sig. Hun stod bare og kiggede på, mens han rodede alle hendes skuffer igennem. 
Han blev sur, da han ikke fandt det, han ledte efter. (5) Heldigvis ringede telefonen. Han gav hende 
lov til at tage den. Det var hendes veninde Line, der ringede for at høre, hvordan hun havde det. 
Katja prøvede at få Line til at forstå, at hun skulle kontakte politiet. Og det lykkedes, uden at Vasilij 
fattede mistanke.

C Katja måtte ikke tage telefonen.

E Han vred hendes arm om på ryggen.

Til læreren  •  Opgaver til: BEDRAG  •  Instruktioner og nøgler NIVEAU: A2-B1 og opefter

Opgave 3

Formål:  Omhyggelig global læsning for at forstå sammenhængen i en tekst
Tid:  Ca. 15 minutter
Organisering:  Individuelt arbejde/pararbejde
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NØGLE: Instruktion: Sæt sætningerne i den rækkefølge, der giver bedst mening. Vis rækkefølgen
   med tallene fra 1 til 10.

A
RÆKKEFØLGE

a Hun bladrede lidt i papirerne, men hun forstod ikke, hvad der stod. 6

b Inde i skabet lå der papirer og andre ting. 5

c Det var ikke dansk, men det var heller ikke russisk. 7

d Så hentede hun en hammer og en skruetrækker fra værktøjskassen ude i køkkenet. 2

e Hun opgav at prøve at forstå, hvad der stod. 10

f Katja ledte længe efter en nøgle til skabet på kontoret, men hun fandt ikke nogen. 1

g Men det her var normale bogstaver, selvom de så lidt mærkelige ud. 9

h Hun havde fået lært sig nogle af de russiske bogstaver. 8

i Efter nogle få slag sprang lågen op. 4

j Hun pressede skruetrækkeren ind mod nøglehullet i skabslågen og slog, så hårdt 
hun kunne, på den med hammeren.

3

B
RÆKKEFØLGE

a Han åbnede handskerummet, tog revolveren og stak den i frakkelommen. 3

b Viktor stod lige bag ham. 9

c Han begyndte at gå udad. 6

d Så steg han ud af bilen og kiggede sig omkring. 4

e Han parkerede på pladsen tæt ved den lange mole. 2

f Først da han var næsten ude for enden af molen, hørte han skridt bag sig. 7

g Der var ingen mennesker at se. 5

h Robert kørte ned til havnen. 1

i »Har du pengene med?« spurgte han. 10

j Han vendte sig hurtigt om. 8

Til læreren  •  Opgaver til: BEDRAG  •  Instruktioner og nøgler NIVEAU: A2-B1 og opefter

Opgave 4

To korte tekster, der hver består af ti helsætninger, foreslås anvendt på to forskellige måder: 
Som en decideret læseopgave eller som en variant af dictogloss, som man kunne kalde sæt-
ningsvirvarsdictogloss. Hvis man vælger denne variant, skal man naturligvis først udlevere 
teksterne, når opgaverne er løst.

Første variant:
Formål:  Omhyggelig global læsning
Tid:  2 ×15 minutter
Organisering: Individuelt arbejde/pararbejde
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Til læreren  •  Opgaver til: BEDRAG  •  Instruktioner og nøgler NIVEAU: A2-B1 og opefter

Alternativ opgave 4: Sætningsvirvarsdictogloss

Formål:  At skabe en sammenhængende tekst
Tid:  30-45 minutter
Organisering:  Smågruppearbejde
Fremgangsmåde: Sætningerne læses højt i forkert rækkefølge to gange i normalt tempo uden 

pauser, så kursisterne kun kan nå at notere nøgleord ned. De forsøger at 
rekonstruere sætningerne og forhandler sig frem til en meningsfuld ræk-
kefølge. De renskriver den sammenhængende tekst. Derefter bytter de tekst 
med en anden gruppe og ser på forskelle og ligheder mellem de to tekster. 
Også evt. sprogfejl kommenteres.

A (Rigtig rækkefølge)

 1.  Katja ledte længe efter en nøgle til skabet på kontoret, men hun fandt ikke nogen. 

 2. Så hentede hun en hammer og en skruetrækker fra værktøjskassen ude i køkkenet.

 3. Hun pressede skruetrækkeren ind mod nøglehullet i skabslågen og slog, så hårdt hun kunne

   på den med hammeren.

 4.  Efter nogle få slag sprang lågen op.

 5. Inde i skabet lå der papirer og andre ting.

 6.  Hun bladrede lidt i papirerne, men hun forstod ikke, hvad der stod.

 7.  Det var ikke dansk, men det var heller ikke russisk.

 8.  Hun havde fået lært sig nogle af de russiske bogstaver.

 9. Men det her var normale bogstaver, selvom de så lidt mærkelige ud.

  10.  Hun opgav at prøve at forstå, hvad der stod.

B (Rigtig rækkefølge)

  1.   Robert kørte ned til havnen.

  2.  Han parkerede bilen tæt ved den lange mole.

  3.   Han åbnede handskerummet, tog revolveren og stak den i frakkelommen.

  4.  Så steg han ud af bilen og kiggede sig omkring.

  5.   Der var ingen mennesker at se.

  6.  Han begyndte at gå udad.

  7.   Først da han var ude for enden af molen, hørte han skridt bag sig.

  8.  Han vendte sig hurtigt om.

  9.   Viktor stod lige bag ham.

10.  »Har du pengene med?« spurgte han.
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NØGLE: Instruktion: I kassen under hver tekst står der ti ord. Brug seks af dem til at sætte ind i
   tekstens huller, så det giver mening:

A
Da Anne Elise havde fået sit første barn, blev hun hjemmegående husmor. Men det var først, da 
børnene begyndte i skolen, at hun fi k tid til at dyrke sine interesser. Hun interesserede sig for In-
dien og indisk kultur. Noget af det bedste hun vidste, var at ligge og lytte til indisk musik. Hun 
tog på en lang ferie til Indien, og da hun kom hjem derfra, åbnede hun en lille butik med indiske 
stoffer.

 da  lukkede bedste kom  åbnede
 værste  blev gik når fi k

B
De begyndte at skrive sammen, og Katja fi k arrangeret, at Viktor kunne komme en måned til 
Danmark. Hun garanterede for alle udgifter ved besøget. Han kunne bo i et værelse i forældrenes 
store hus. Hendes mor syntes, det var spændende med en russisk kunstner. Hendes far var mere 
skeptisk. »Jeg håber sandelig ikke, Katja bliver forelsket i ham. Han er mere end ti år ældre end 
hende,« sagde han til sin kone.

 løbe kedeligt mindre for spændende
 i  med skrive til  mere

C
Robert begyndte langsomt at gå ud mod molen. Der var stadig ingen at se. Da han var næsten helt 
ude ved enden, hørte han skridt bag ved sig. Hvem var det? Han stoppede. Skridtene stoppede også. 
Så var det Viktor. Hvem skulle det ellers være? Robert vendte sig om. Dér stod Viktor lige bag ham. 
Robert kiggede lige ind i et par meget lyseblå øjne. Viktor smilede. »Nå, du holdt aftalen?« spurgte 
han.

 ud bag ind foran svarede
 hvem holdt hvad brød spurgte 

Til læreren  •  Opgaver til: BEDRAG  •  Instruktioner og nøgler NIVEAU: A2-B1 og opefter

Opgave 5

Formål:  Omhyggelig lokal læsning
Tid:  3× 6 minutter
Organisering:  Individuelt arbejde/pararbejde
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NØGLE:

Instruktion: Gør teksten hel igen. De to første sætninger er der ikke gjort noget ved. I resten af teksten 
er der i hvert andet ord fjernet bogstaver bagfra. Hvis ordet har 2, 4, 6 eller 8 bogstaver, er der fjernet 1, 
2 eller 4 bogstaver. Hvis ordet har 3, 5, 7 eller 9 bogstaver, er der fjernet 2, 3, 4 eller 5 bogstaver.

A
Katja holdt op med at arbejde. Hun koncentrerede sig om at passe de to børn. Hun var meget alene, 

for Viktor var somme tider væk i lange perioder. I begyndelsen af deres ægteskab havde Katja følt 

at hun havde fået, en ven for livet én, hun kunne snakke med om alt. »Vi snakker så godt med hin-

anden,« sagde hun til familie og venner. »Viktor fylder hele mit liv. Jeg har slet ikke brug for andre.«

B
Katja kiggede igen på uret. Klokken var fi re. Nu skulle hun snart af sted efter børnene. Bagefter 

skulle hun købe ind til aftensmad og lade, som om alt var helt normalt. Hun håbede, at Viktor ville 

være der, når de kom hjem. Hun sagde til sig selv, at hun ikke ville skælde ud, hvis han var der, når 

hun kom hjem med børnene.

C
Robert gik frem og tilbage i stuen. Anne Elise sad i sofaen. Hun ventede på, hvad han havde at for-

tælle. Han sagde stadigvæk ikke noget. Hun sagde, at hun ikke kunne holde det ud mere. Robert 

kiggede på hende. Hans øjne var uklare, nærmest tågede. Sådan havde hun aldrig set ham før. »Jeg 

skal lige have noget at drikke«, sagde han, »jeg er helt tør i munden«. Han gik ud i køkkenet og kom 

tilbage med et glas vand i hånden.

Til læreren  •  Opgaver til: BEDRAG  •  Instruktioner og nøgler NIVEAU: A2-B1 og opefter

Opgave  6

Formål:  At teste ordforråd, morfologi og syntaks
Tid:  3× 10 minutter
Beskrivelse:  Se instruktion
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Instruktion: Prøv at udvide teksten nedenunder, fx med adjektiver.

Anne Elise gik ude i køkkenet. Hun ordnede kartofl er. Hun lagde dem i en gryde. Hun skar kød 
i stykker. Hun lagde det i et fad. Hun lavede aftensmad til Robert. Hun og Robert skulle snakke. 
Der var ting, hun ikke vidste. De skulle sidde inde i stuen og snakke. Hun tog æbler, appelsiner og 
vindruer. De skulle have frugtsalat til dessert.

Skriv din tekst her:

Til læreren  •  Opgaver til: BEDRAG  •  Instruktioner og nøgler NIVEAU: A2-B1 og opefter

Opgave 7

Formål:  At arbejde med at gøre en enkel tekst mere kompleks og detaljeret
Tid:  Første variant: 30 minutter. Anden variant: 45 minutter
Organisering:  Smågruppearbejde
Fremgangsmåde:  Første variant: Den korte tekst udleveres, og hver gruppe diskuterer, hvor-

dan de kan udvide teksten med fl ere detaljer og beskrivende adjektiver. Der-
efter byttes der tekst med en anden gruppe, og der snakkes om ligheder 
og forskelle mellem de to tekster. Også evt. sprogfejl kommenteres. Anden 
variant (dictogloss): Teksten udleveres ikke, men læses op to gange, første 
gang i sin helhed, anden gang med korte pauser mellem hver sætning. Kur-
sisterne noterer nøgleord ned. De rekonstruerer teksten vha. nøgleordene, 
og derfra fortsættes som i første variant.
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Instruktion: Skriv et brev!

Situation 1: Du er Robert. Du er kommet i fængsel, og du vil skrive et brev til Regitze.

 Skriv et brev, der slutter med sætningerne:

... Nu har jeg prøvet at fortælle, hvad det er, jeg har gjort. Og jeg ved, det må være 
svært for dig at forstå. Men jeg håber alligevel, at du tilgiver mig engang. Jeg hå-
ber også, at du ikke glemmer alle de gode ting, vi to har haft sammen.

De kærligste hilsner
din far

Situation 2: Du er Katja. Du vil skrive et brev til din far.

 Skriv et brev, der begynder med sætningerne:

Kære far

Det var jo som så mange gange før dig, der fi k ret. Men nu vil jeg alligevel prøve 
at fortælle dig, at Viktor også havde nogle gode sider.

Situation 3: Du er Anne Elise. Du vil skrive et brev til Katja.

 Skriv et brev, der slutter med sætningerne:

... Så det er nok bedst vi ikke mødes, men jeg synes alligevel, at jeg lige ville for-
tælle dig, hvad jeg tænker om hele denne forfærdelige sag. Og så ønsker jeg dig 
og dine børn alt det bedste i fremtiden.

De venligste tanker
Anne Elise Engelund

Til læreren  •  Opgaver til: BEDRAG  •  Instruktioner og nøgler NIVEAU: A2-B1 og opefter

Opgave 8

Formål:  At leve sig ind i bogens temaer og personer. At skrive brev
Tid:  30-45 minutter til hver af de tre opgaver
Organisering:  Individuelt arbejde/pararbejde


