
Tor rejser og Balder dør Special-pædagogisk forlag

1

LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e r  t i l

       Før du læser bogen

O p g a v e  1 

Instruktion: Læs forordet side 3-7.

1. Nævn navnene på nogle af de nordiske guder?

2. Hvordan var verden delt? Prøv at tegne verden.
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O p g a v e  2

1. Skriv om billedet på forsiden af bogen.

2. Karakteriser guden Tor:
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Mens du  
læser bogen

O p g a v e  1

Tor rejser

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 Tor rejser (side 8-10) 
	 ■	 Tjalfe glemmer

Svar på spørgsmålene:

1. Hvad spiser Tor hos den fattige bonde i Midgård?

2. Hvad skal familien huske, når de spiser gederne?

3. Hvad er det Tjalfe har glemt?

4. Hvad sker der, når Tor svinger sin hammer Mjølner over en af gederne? 
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O p g a v e  2 

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 Tor og Tjalfe rejser
	 ■	 Tor og Tjalfe møder kæmpen

Svar på spørgsmålene:

1. Hvorfor skal Tjalfe med til Udgård?

2. Hvad er det for en høj lyd Tor og Tjalfe hører om natten?

3. Hvad er det for et hus Tor og Tjalfe har sovet i?

4. Hvor skal kæmpen hen?
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O p g a v e  3 

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 Tor bliver vred
	 ■	 Kæmpen går
	 ■	 De kommer til Udgård
	 ■	 Tjalfe løber

Svar på spørgsmålene:

1. Hvorfor bliver Tor vred?

2. Hvad sker der, da Tor kaster sin hammer og rammer kæmpen i panden?

3. Hvilket råd giver kæmpen Tor, før han går sin vej?

4. Hvem er den største af jætterne?

5. Tor er god til at slås, hvad er Tjalfe god til?

6. Hvordan går løbekonkurrencen for Tjalfe?
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O p g a  v e  4 

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 Tor drikker
	 ■	 Tor løfter en kat
	 ■	 Bedstemor
	 ■	 Udgård-Loke fortæller

Svar på spørgsmålene:

1. Hvordan går drikke-konkurrencen for Tor?

2. Kan Tor løfte Udgård-Lokes kat?

3. Hvorfor skal Tor slås med Udgård-Lokes bedstemor?

4. Kan Tor vinde over Udgård-Lokes bedstemor?

5. Hvorfor kunne Tor ikke slå kæmpen ihjel?

6. Hvem var det Tjalfe løb imod? 

7. Hvad var der i Tors kop?
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8. Hvem var katten?

9. Hvem var den gamle bedstemor?

10. Kommer Tjalfe tilbage til sine forældre?
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O p g a v e  1

Balder dør

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 Balder dør (side 35) 
	 ■	 Balder drømmer

Svar på spørgsmålene:

1. Hvem er Frigg?

2. Hvordan er Balder?

3. Hvad drømmer Balder om?

4. Hvordan prøver Frigg at beskytte Balder? 
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Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 Aserne er glade
	 ■	 Loke
	 ■	 Loke besøger Frigg
	 ■	 Loke laver en pil

Svar på spørgsmålene:

1. Hvad er asernes nye leg?

2. Karakteriser Loke?

3. Hvad klæder Loke sig ud som?

4. Har Frigg husket at tale med alle ting i verden?

5. Hvad laver Loke en pil af?

6. Hvem kaster pilen?
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O p g a v e  3

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 Hermod rider til De dødes Rige
	 ■	 De dødes Rige
	 ■	 Loke gemmer sig
	 ■	 Aserne fanger Loke

Svar på spørgsmålene:

1. Frigg vil have sin søn tilbage. Hvordan kan det lade sig gøre?

2. Hvordan er rejsen til De dødes Rige?

3. Hvem er Hel?

4. Hvad er Hels pris for at Balder kan vende tilbage til livet?

5. Hvem vil ikke græde over Balders død?

6. Hvad har Loke tryllet sig om til?

7. Hvordan straffer aserne Loke?
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O p g a v e  1

Minder de nordiske guder dig om andre guder, som du kender?

Hvem minder guderne dig ellers om?

Du kan læse mere om de nordiske guder på:  http://www.netleksikon.dk/n/no/nordisk_mytologi.shtml

Efter du har  
læst bogen
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Instruktion: Skriv ordenes rod. Se eksemplet.

 

Hvilken ordklasse?

Instruktion: Skriv ordenes rod. Se eksemplet.

Hele ordet Rod Hele ordet Rod

guder gud skyder

kæmpen kaster

vanten ryster

hammeren tømmer

laksen spænder

pilen driller

Substantiver  
(navneord)

Verber  
(udsagnsord)

Adjektiver  
(tillægsord)

verden

drukket tom verden driller sten tanke pilene lille klæder  

skyder vågner trætte glade bue skove dygtig flyver  

spænder sted hurtigere blind vred tryller hammer
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Evaluering

Hvordan var bogen at læse?

Sæt X

Let  J OK  K Svær  L

Hvad synes du om bogen?

Sæt X

God  J OK  K Dårlig  L

Opgaver til Tor rejser og Balder dør er udarbejdet af Bente Wiberg
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