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O P G A V E R  T I L

O P G A V E R  S O M  K A N  L A V E S  F Æ L L E S  I  K L A S S E N

Før I læser romanen

Kig på bogens forside og bagside og kapitel-overskrifter.  

Hvad tror I, den handler om?

Lav en brainstorm med alle de ord, I kender om samarbejde  

og problemer med samarbejde. 

Snak i grupper om jeres egne erfaringer med samarbejde. Brug ordene på tavlen.

Special-pædagogisk forlag

Fru Finkelmans dukke
N A V N :

LÆSEVÆRKSTEDET
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Efter I har  
læst romanen

Samtale i grupper
1) Find eksempler på samarbejdsproblemer i romanen. 

2) Hvordan reagerer Aida på samarbejdsproblemerne på Søbo? 

3) Udvikler Aida sig i løbet af romanen? Hvordan?

4) Hvordan er Otto? Find adjektiver, der beskriver ham.

5) Hvad synes I om Otto? 

6) Hvordan forstår I præstens prædiken om julehjertet?

7)	 Hvordan	forstår	I	bogens	sidste	scene,	hvor	Otto	sidder	alene	i	atriumgården	og	fletter	et	julehjerte?

CL-Planche (Cooperative Learning-strukturen »Ekspert-karrusel«)

Fru Finkelmans liv  
Del klassen op i f.eks. 3 grupper med 3 personer eller 4 grupper med 4 personer. Grupperne fortæl-

ler om fru Finkelmans liv, fra hun var en lille pige og til hun som gammel kommer på plejehjemmet 

Søbo. (f.eks. Hvordan har det påvirket hende at miste hele sin familie? Hvordan var hendes plejefa-

milie? Har hun haft et arbejde? Hvor har hun boet? Hvorfor er hun aldrig blevet gift? Hvad er hendes 

forhold til dukken? Ved hun, at der er diamanter i dukken?)

Grupperne illustrerer historien med ord og tegninger på en planche.

Hæng alle plancher op i klassen. Lav nye grupper, sådan at ingen er i gruppe med en person, de var 

i gruppe med før. (Hvis det ikke kan gå op, må to kursister fra den gamle gruppe være i samme nye 

gruppe og fortælle sammen.)
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Grupperne stiller sig ved hver en planche. Den person i gruppen, som har været med til at lave 

planchen, fortæller historien til resten af gruppen. Bagefter roterer grupperne til næste planche, 

indtil alle grupper har været ved alle plancher. 

NB! – Husk at sige »Tak! Du fortalte supergodt« til den kursist, som har fortalt en historie.

Folkedrab.dk – små film
Hvis	du/I	vil	vide	mere	om	de	danske	jøders	flugt	til	Sverige	under	2.	Verdenskrig,	er	der	nogle	

gode,	små	film,	hvor	mennesker,	som	selv	oplevede	flugten,	fortæller.	Filmene	varer	4-5	minutter	

og	kan	findes	på	Folkedrab.dk

Endnu en CL-Planche
Den frivillige
Lav en historie om den unge mand, som arbejder som frivillig på plejehjemmet. Hvordan er hans 

liv? Hvorfor vil han stjæle diamanterne? Hvad skal han bruge dem til?

Par-arbejde: Kahoot
Lav en kahoot til jeres klassekammerater med spørgsmål til romanen.  (f.eks.: Hvad hedder ple-

jehjemmet? Sølyst/Søfryd/Søbo. – Hvad farve er den frivilliges hår? rødt/lyst/mørkt. – Hvad var 

Ottos gamle nabo? kaptajn/major/politimand.) 

(I kan oprette en gratis konto på create.kahoot.it.)

Samarbejde

Forbered dig hjemme
Gå	hjem	og	tænk	på	dine	erfaringer	med	at	være	i	grupper.	Skriv	om	en	erfaring,	hvor	en	konflikt	blev	

tacklet enten godt eller dårligt – det kan også være fantasi eller en situation, du har hørt om fra andre.

Gruppearbejde
Læs jeres historier højt for hinanden. 

Diskutér	historierne	én	efter	én:	Hvad	var	det,	der	gjorde,	at	en	konflikt	blev	taklet	godt	eller	dårligt?

Lav en liste over, hvad der er godt for samarbejdet.

Lav en liste over, hvad der er dårligt for samarbejdet.



Fru Finkelmans dukke Special-pædagogisk forlag

4

LÆSEVÆRKSTEDET

Endnu en CL-Planche 
Et samarbejdsproblem  
Lav en historie om et samarbejdsproblem – og dets løsning eller manglende løsning (det kan være 

fri fantasi eller noget, I selv har oplevet).

Tre historier 
Læs disse tre historier om samarbejdsproblemer hjemme:

H I S T O R I E  1 

Karin og Ida
Karin arbejder i en børnehave. Det er en varm sommer, og hver dag er børn og pædagoger mange 

timer ude på legepladsen. Normalt har Karin et godt forhold til sin kollega, Ida. Men denne som-

mer er hun irriteret på hende. Hun synes, at Ida bare sidder og snakker og slikker solskin. Det er 

altid Karin, som må rejse sig og gå hen og hjælpe børnene, hvis der er problemer. Hun synes også, 

at pædagogerne nogle gange skal lege med børnene i stedet for bare at snakke med hinanden. Hun 

starter selv tit lege med børnene. Men Ida gør det næsten aldrig.

En dag, hvor det er ekstra varmt, bliver hun så irriteret på Ida, at hun siger: »Du er simpelthen så 

doven! Det er altid mig, som skal løbe frem og tilbage! Jeg er dødtræt af det!«

Ida bliver vred og svarer, at hun også er dødtræt af Karin: »Du løber frem og tilbage som en høne-

mor!	På	den	måde	lærer	børnene	aldrig	at	løse	en	konflikt	selv.	Du	ved	ingenting	om	pædagogik!«

Bagefter har Karin det dårligt over skænderiet. Hun og Ida taler ikke om det mere, men prøver bare 

at få et normalt forhold igen. Men deres forhold bliver aldrig lige så godt som før.
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H I S T O R I E  2

Janni og Mikkel
Janni og Mikkel arbejder tæt sammen. De inspirerer hinanden og er gode til at få idéer sammen. 

Men Mikkel er bedre til at snakke og fortælle om sig selv og sit arbejde end Janni. På personale-

møder oplever Janni mere og mere, at det er Mikkel, som får æren af deres resultater. 

Janni er irriteret, men hun siger ikke noget. Hun kan ikke forstå, at Mikkel ikke selv kan se, at han 

tager æren for deres fælles arbejde. Hun synes, at han praler, og at han ikke er noget særlig godt 

menneske. 

En dag tilbyder deres chef Mikkel en god opgave, som Janni synes, hun ville have været lige så god 

til. Nu er det nok, tænker hun og går ind på chefens kontor og fortæller, hvordan Mikkel i virke-

ligheden er. Bagefter har chefen en samtale med Mikkel – og han får alligevel ikke opgaven. Men 

Janni får den heller ikke.

Kort efter søger Janni og Mikkel hver især hen i andre arbejdsgrupper.
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H I S T O R I E  3 

Anders og Thomas
Anders og Thomas arbejder på lageret i en stor forretning. Forretningen har åbent fra kl. 9 til 20, og 

Anders og Thomas arbejder på det sidste hold. Nu er deres kolleger begyndt at brokke sig over, at 

der ikke altid er ryddet op om morgenen, når de kommer på arbejde. »Det er møgirriterende, at vi 

skal starte vores arbejde med at rydde op efter jer!« siger de.

Anders kan godt forstå kollegerne. Han synes, at alle skal rydde op efter deres egen vagt. Han snak-

ker med Thomas om det, men Thomas synes, at han ikke behøver rydde op, hvis det har været en 

hård vagt med mange kunder i butikken. »Vi har arbejdet meget hårdere end de andre. Når de kom-

mer om morgenen, er her jo stille og roligt,« siger Thomas.

Derfor er der mange aftener, hvor Anders rydder op alene. Thomas går på minuttet, når han har fri. 

Men Anders er nødt til at blive 10-15 minutter længere for at rydde op. 

Han er irriteret over det, men ved ikke, hvad han skal gøre. Hvis han begynder at diskutere med 

Thomas, risikerer han, at de bliver uvenner. Hvis han går til sin chef, risikerer han, at Thomas sy-

nes, han er illoyal. Hvis han går hjem til tiden ligesom Thomas, risikerer han, at de andre kolleger 

bliver sure.

Anders bliver ved at rydde op efter både sig selv og Thomas. Men han er begyndt at kigge efter et 

andet arbejde, og han og Thomas snakker ikke så hyggeligt sammen i pauserne som før.
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Gruppe-arbejde
1) Diskuter hvad I synes, personerne gør rigtigt og forkert i de tre historier.

2)	 Kunne	man	have	løst	konflikterne?	Hvordan?

Gruppearbejde: 3 strategier
Når folk møder et samarbejdsproblem, vælger de ofte en af disse tre strategier:

1)		 Undvige:	flygte,	ignorere,	tage	maske	på,	bøje	af.

2)  Angribe: blive aggressiv.

3)  Undersøge: forstå uenigheden, spørge, sige sin mening tydeligt, lytte.

Alle tre strategier kan være nødvendige i nogle situationer, men hvis en person eller gruppe næsten 

altid reagerer på de to første måder, så er der grund til at arbejde med en forandring. 

Hvilke strategier bliver brugt i de tre historier?

Hvilke strategier bliver brugt i jeres egne historier?

Hvilken strategi synes I, at Aida bruger i romanen?

Hvordan taler vi om konflikter?
Læs hjemme:

De	fleste,	som	beskæftiger	sig	professionelt	med	samarbejdsproblemer,	nævner	måden	at	tale	om	

konflikter	på	som	meget	vigtig.	

Man	taler	om	sprog,	som	optrapper	konflikten	(gør	den	større)	–	og	sprog,	som	dæmper	konflikten	

(gør den mindre).
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Det gør konflikten større:

• at angribe

• at forsvare sig mod det, den anden siger

• at trække sig ud af samtalen, lukke den eller afvise den anden

Man afbryder den anden og generaliserer (f.eks. »du gør også altid…«). Man ser kun sagen fra sin 

egen side og skubber ansvaret over på den anden person (f.eks. »du gør mig vred«, »du gør mig ked 

af det«, »det er din skyld«). 

Sprog,	som	optrapper	en	konflikt,	er	i	høj	grad	et	»du«-sprog.

Det gør konflikten mindre:

• at lytte til egne ønsker og følelser – og fortælle om dem

• at være opmærksom på den andens ønsker og følelser

• at fortsætte kontakten ved at stille spørgsmål til den andens ønsker og følelser

Man lytter til den anden uden at afbryde. Man generaliserer ikke, men er konkret, når man selv ta-

ler (f.eks. »den anden dag, da jeg kom på arbejde, fandt jeg værktøjskassen inde i personalestuen« 

– i stedet for »du roder altid sådan«). Man tager ansvar for sine egne følelser i stedet for at give 

den anden skylden (f.eks. »jeg bliver irriteret, når…«, »jeg bliver ked af det, når…«). 

Sprog,	som	dæmper	en	konflikt,	er	i	høj	grad	et	»jeg«-sprog.

Gruppe- eller par-arbejde
Find »jeg« og »du« i de små citater i kursiv ovenfor. Snak sammen om, hvorfor citaterne gør kon-

flikten	større	eller	mindre.
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Gruppe- eller par-arbejde 
Skriv en dialog. Vælg én af opgaverne nedenfor.

1)	 	Skriv	sammen	en	samtale,	hvor	en	konflikt	går	helt	galt,	fordi	parterne	bruger	sprog,	som	

optrapper	konflikten.	(Tag	f.eks.	udgangspunkt	i	en	af	de	tre	historier	–	eller	i	jeres	egne	histo-

rier.)

2)	 	Skriv	sammen	en	samtale,	hvor	en	konflikt	bliver	mindre,	fordi	parterne	bruger	sprog,	som	

dæmper	konflikten.	(Tag	f.eks.	udgangspunkt	i	en	af	de	tre	historier	–	eller	i	jeres	egne	histo-

rier.)

Læs jeres dialoger højt og snak om dem i klassen.

O P G A V E R  S O M  K A N  L A V E S  A L E N E   E K S A M E N S F O R B E R E D E N D E 

O P G A V E  1

Instruktion
- Læs teksten »Sådan arbejder en sosu-hjælper«.

- Der mangler ti ord i teksten (1-10).

- Skriv de ord, der mangler.

-	 Ordene	findes	i	rammen	nederst	på	siden.	Der	er	fire	ord,	du	ikke	skal	bruge.

Se eksempel 1 – indkøb – i teksten.
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Sådan arbejder en sosu-hjælper
Før kaldte man det hjemmehjælper, men i dag hedder det sosu-hjælper, eller social- og sundheds-

hjælper.

En sosu-hjælper skal både kunne snakke med folk og hjælpe dem med at få tøj på, sørge for mad og 

gøre rent. Der er mange praktiske opgaver i jobbet som sosu-hjælper. Man skal bl.a. ordne rengø-

ring,   1   indkøb         vask og madlavning for brugerne.

De	fleste	sosu-hjælpere	kommer	rundt	til	mennesker	i	deres	hjem,	men	de	kan	også	arbejde	på		 

  2                         , ældrecentre, i beskyttede boliger for ældre eller handicappede og dagcentre.

Arbejdet som social- og sundhedshjælper er et   3                          arbejde. Man skal kunne lide at 

hjælpe og tale med de personer, man besøger eller arbejder for. Man skal også kunne klare kræ-

vende arbejdssituationer. Arbejdet kan være fysisk og   4                          hårdt, men kan også give 

mange positive oplevelser.

En social- og sundhedshjælper arbejder med   5                          og skal være opmærksom på, om de 

trives og har det godt. Sosu-hjælperen skal lægge mærke til, om brugerne bliver mere  

  6                         	og	har	brug	for	f.eks.	lægehjælp	eller	flere	hjemmebesøg.

Sosu-hjælperen hjælper   7                          ved almindelig sygdom. Der kan være tale om genop-

træning af mindre handicap, eller om at hjælpe brugeren med at lægge nye bandager på et  

  8                         .

En sosu-hjælper hjælper desuden med den personlige pleje som toiletbesøg, at rede hår og børste 

tænder og tage tøj   9                          og på.

Den daglige arbejdstid ligger normalt mellem kl. 7 og 17, men det er også almindeligt med aften- 

og nattevagter og arbejde på søn- og   10                         .

svage helligdage også normal selvstændigt indkøb af    

kommer sår hverdage psykisk mennesker plejehjem på
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O P G A V E  2

Instruktion
- Læs »Interview med Aida – sosu-hjælper«.

- Der er otte afsnit (A-H).

- Læs spørgsmålene (1-6).

- Find det afsnit, der passer til hvert af de seks spørgsmål.

- Skriv bogstavet på det afsnit, der passer til spørgsmålet. Der er to afsnit, du ikke skal bruge.

Se eksempel 1 på side 13.

Interview med Aida – sosu-hjælper  

A
Jeg er virkelig glad, når jeg føler, at jeg er med til at give vores beboere et godt liv. Når jeg f.eks. 

kan hjælpe fru Borgstrøm ud af sengen uden at bruge lift, som hun er bange for.  Eller når jeg har 

tid til at gå tur med en beboer. Eller snakke med Otto. Noget af det bedste er også, når jeg griner 

med kollegerne. Benny er simpelthen så sjov. Når jeg har ferie, savner jeg ham faktisk.

B
Faktisk arbejdede jeg på kontor, før jeg tog min uddannelse som sosu-hjælper. Men jeg kedede mig 

lidt	og	tænkte	mere	og	mere	på,	at	jeg	skulle	finde	på	noget	andet.	Jeg	har	altid	godt	kunnet	lide	

at have med mennesker at gøre og hjælpe dem - måske især ældre mennesker. Min farmor var den 

bedste person i min barndom… Ja, og så var sosu-uddannelsen heller ikke så lang.

C
I det øjeblik, jeg trådte ind, vidste jeg bare, at jeg gerne ville arbejde her. Det var underligt, for 

sådan havde jeg aldrig haft det med et arbejde før. Jeg tror, det har noget at gøre med arkitekturen – 

måske med alt det lys, der kommer ind her i atriumgården. Men det var selvfølgelig også, fordi jeg 

godt kunne lide de principper og retningslinjer, som er på plejehjemmet.
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D
Når en beboer har det dårligt, og jeg ikke kan hjælpe. Det har tit at gøre med, når vi har for travlt. 

Jeg synes, vi har mere travlt nu, end da jeg startede for fem år siden. Det går ud over både beboerne 

og de ansatte. Ja – og så er det selvfølgelig også fysisk hårdt arbejde nogle gange. Når man skal 

løfte en beboer f.eks. Nogle kan jo ikke selv komme ud af sengen, eller rejse sig fra en stol.

E
Ja	–	i	hvert	fald	for	de	fleste.	Før	i	tiden	havde	jeg	lidt	problemer	med	nogle	af	dem.	Men	det	er	

blevet meget bedre, efter at vi arbejdede bevidst med problemerne. I dag er jeg faktisk glad for alle 

mine kolleger. Selvfølgelig er der nogle, jeg snakker bedre med end andre. Sådan vil det nok altid 

være. Men jeg synes, jeg er blevet bedre til at se, at de forskellige kolleger har hver deres styrker og 

svagheder.

F
Ja, før i tiden havde vi ret mange. Der var mange ting, som vi var uenige om, hvordan vi skulle 

gøre. Og der var også altid en masse rod, som vi ikke rigtig snakkede om, og som ingen tog ansvar 

for. På et tidspunkt begyndte jeg faktisk at tænke ret negativt om nogle af dem, jeg arbejdede sam-

men med. Men – som sagt – så er det meget bedre nu.

G
Vi havde nogle eksperter ude og snakke. Først havde vi én, som fortalte om forskellige typer af 

samarbejdsproblemer.	Senere	kom	der	en	anden	–	hun	var	der	flere	gange.	Da	snakkede	vi	om	ty-

piske	reaktioner	på	konflikter,	og	også	om	at	måden,	man	taler	om	konflikter	på,	betyder	meget.	Vi	

tog nogle runder, hvor alle skulle fortælle, hvad der gik godt, og hvad der ikke gik så godt. Vi måtte 

ikke tale, men kun lytte, når én snakkede. Ja, de runder tager vi faktisk stadig en gang imellem.

H
Nej, ikke så tit. Vi har jo mange fester for beboerne, og dér hygger de ansatte sig også. Men sid-

ste sommer inviterede Susanne kollegerne hjem i sin have til sommerfest. Ja – og så går jeg nogle 

gange ud og spiser med Benny. Vi har også været i biografen et par gange.
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Spørgsmål

Eksempel
1) Hvad er det bedste ved dit arbejde her på plejehjemmet Søbo?........      ______

2) Hvordan løste I samarbejdsproblemerne?...........................................     ______

3) Hvad er det dårligste ved dit arbejde?.................................................     ______

4) Er du glad for dine kolleger?...............................................................      ______

5) Hvorfor valgte du at blive sosu-hjælper?.............................................     ______

6) Har I haft samarbejdsproblemer?.........................................................     ______

A
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O P G A V E  3

Instruktion
-	 Læs	teksten	»De	danske	jøders	flugt«.	Der	er	seks	afsnit.

- I hvert afsnit er der en tom linje, hvor der mangler en sætning.

- Sætningerne, der mangler, står på listen (A-H).

- Find den sætning, der passer i hvert afsnit.

-  Skriv bogstavet på den sætning, der passer, på den tomme linje. Der er to sætninger, du ikke 

skal bruge.

Se eksempel 1 herunder.

De danske jøders flugt
I efteråret 1943 besluttede tyskerne at fange de danske jøder og sende dem i koncentrationslejr. 

Heldigvis	lykkedes	det	for	langt	de	fleste	at	flygte	til	Sverige.

Eksempel

1)
Under 2. Verdenskrig var Danmark besat af Tyskland fra den 9. april 1940 til den 5. maj 1945. Der 

boede	cirka	7000	jøder	i	landet,	de	fleste	i	København.	De	følte	sig	som	danskere,	de	var	helt	inte-

greret i det danske samfund, og i de første år af den tyske besættelse blev de ikke forfulgt.  

             A               . Omkring 6 millioner europæiske jøder blev dræbt af nazisterne under  

2. Verdenskrig. 

2)
I efteråret 1943 besluttede tyskerne at lave en aktion mod de danske jøder. De ville fange dem nat-

ten mellem den 1. og 2. oktober 1943 og sende dem i koncentrationslejre. Nazisterne havde valgt 

det tidspunkt, fordi det var en fredag aften, hvor jøderne holdt sabbat. ______________. Derfor 

vidste	tyskerne,	at	de	fleste	jøder	ville	være	i	synagogen	og	hjemme	for	at	fejre	sabbatten	og	nyt-

året.
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3)
Det var meningen, at aktionen skulle være hemmelig. Men i dagene før aktionen blev jøderne adva-

ret af bl.a. danske politikere og modstandsfolk. _________________________. Andre havde ikke 

kræfter	til	at	flygte	eller	manglede	kontakter,	der	kunne	hjælpe.	Men	de	fleste	forlod	deres	hjem	

med det samme og gemte sig hos venner eller i sommerhuse i Nordsjælland. De gemte sig i Nord-

sjælland, fordi det var tæt på Øresund – det smalle hav mellem Danmark og Sverige. Hvis jøderne 

kunne komme til Sverige, var de i sikkerhed, for Sverige var ikke besat af tyskerne.

4)
De	smalleste	steder	er	Øresund	kun	cirka	5	km	bred,	og	i	de	næste	dage	blev	de	fleste	danske	jøder	

sejlet	i	sikkerhed	i	Sverige.	______________________.	Det	var	især	danske	fiskere,	som	om	natten	

sejlede	voksne	og	børn	over	havet	i	deres	fiskerbåde.	Flugten	blev	først	og	fremmest	organiseret	af	

den danske modstandsbevægelse, der bestod af mennesker, som under besættelsen lavede sabotage 

mod tyskerne og risikerede deres liv for dette arbejde.

5)
Det var ikke gratis at blive sejlet til Sverige. I oktober 1943 var en pris på 1000 kr. pr. person 

normal. Det er det samme som cirka 20.000 kr. i dag. Nogle jødiske familier betalte meget mere, 

fordi	der	var	fiskere,	som	tog	overpris.	______________________.	Nogle	jøder	var	så	desperate	og	

bange, at de prøvede at sejle over havet i små robåde, som de lånte eller købte. 

6)
De mange jøder, der gemte sig i områderne tæt på Øresund, kunne selvfølgelig ikke være helt usyn-

lige. I Gilleleje Kirke blev 80 jøder, som skjulte sig på kirkens loft, fanget af tyskerne. Andre blev 

fanget	på	vej	over	havet	til	Sverige.	Men	de	fleste	kom	i	sikkerhed,	og	derfor	blev	jødeaktionen	i	

1943	en	stor	fiasko	for	tyskerne.	Der	boede	cirka	7.000	jøder	i	Danmark,	og	det	lykkedes	kun	at	

fange cirka 470 af dem. De jøder, som blev fanget, blev sendt til koncentrationslejren Theresien-

stadt i Tjekkoslovakiet. _______________. 
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Sætninger

Eksempel

A  Alligevel var de bange, fordi de vidste, at jøderne i andre europæiske lande blev dræbt i kon-

centrationslejre.

B Her var chancerne for at overleve større end i dødslejre som Auschwitz eller Treblinka.

C Over 1000 af dem var børn under 18 år.

D	 Især	ældre	og	syge	havde	ikke	kræfter	til	at	gemme	sig	og	flygte.

E Desuden var det også Rosh Hashanah – det jødiske nytår.

F	 Men	der	var	også	fiskere,	som	sejlede	gratis.

G De gemte sig i de nordsjællandske sommerhuse.

H Nogle jøder kunne ikke tro, at det var sandt, at tyskerne ville lave en aktion i Danmark.



Fru Finkelmans dukke Special-pædagogisk forlag

17

LÆSEVÆRKSTEDET

O P G A V E  4 

Ansøgning
Du er sosu-hjælper. Skriv en ansøgning til plejehjemmet Søbo. (Fortæl hvorfor du gerne vil arbejde 

der – hvad du er god til – din uddannelse – din erfaring med andet arbejde – m.m.)
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O P G A V E  5

E-mail
Vælg opgave a eller b: 

a)  Du får en e-mail fra din gode veninde Aida. I mailen fortæller Aida om samarbejdsproblemerne 

på Søbo – hun skriver bl.a., at hendes forhold til kollegaen Susanne og til hendes chef bliver 

dårligere og dårligere. Til sidst skriver hun: »Jeg er faktisk begyndt at kigge lidt efter et andet 

job. Men på den anden side er der jo så mange ting, jeg godt kan lide ved at arbejde på Søbo… 

Hvad synes du, jeg skal gøre?«

 Skriv et svar til Aida.
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b)  Skriv en e-mail til en god ven, hvor du fortæller om romanen »Fru Finkelmans dukke« - både 

hvad den handler om, og hvad du synes om den (f.eks. spændende/kedelig/sjov/uhyggelig/hyg-

gelig/realistisk/urealistisk).
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Facitliste

O P G A V E  1

1) indkøb

2) plejehjem

3) selvstændigt

4) psykisk

5) mennesker

6) svage

7) også

8) sår

9) af

10) helligdage

O P G A V E  2

1) A

2) G

3) D

4) E

5) B

6) F

O P G A V E  3

1) A

2) E

3) H

4) C

5) F

6) B


