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Fuglen af Marianne Iben Hansen 

 

 

Opgave 1: Forside og bagside 

 

A) Se på forsiden (og kun på forsiden) - Hvad tror du bogen 

handler om? Skriv svaret i dit danskhæfte 

B) Kig på bagsiden. Hvad tror du bogen handler om? Skriv svaret i dit danskhæfte 

C) OPSAMLING på klassen 

 

Opgave 2: side 6 - 11 

Lyt til lærerens oplæsning af side 6 - 11 

A) Hvad sker der i historien? Skriv svaret i dit hæfte 

B) Hvad laver fuglen? Skriv svaret i dit hæfte 

C) Hvad laver Alba? Skriv svaret i dit hæfte 

D) Find mindst tre rim og skriv verselinjerne ned i dit hæfte 

E) OPSAMLING på klassen 

 

EKSTRA: Lav en tegning af Alba og fuglen 
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Opgave 3: side 12 - 19 

Lyt til lærerens oplæsning af side 12 - 19 

A) Hvordan bliver pigen bag hækken beskrevet? Find eksempler i teksten og skriv dem ned i 

dit hæfte 

B) Hvad tror du pigen bag hækken tænker om Alba og fuglen?  

C) Kig på illustrationerne og nærlæs teksten og lav beskrivelser af de to piger - skriv svaret på 

bilag 1 

D) Skriv svaret i dit hæfte. Hvorfor tror du pigen siger: 

 

Tror du måske jeg gad ha’ så’n underlig fugl? 

 

Fugle er dumme - en hund kan man lege med 

katte er søde og heste er seje 

kaniner er bløde men hvem gider eje 

et kedeligt dyr som dit! 

 

E) OPSAMLING på klassen 

 

EKSTRA: Find så mange rim du kan på side 12 - 19 - skriv verselinjerne ned i dit hæfte 
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Opgave 4: side 20 - 29 

Lyt til lærerens oplæsning af side 20 - 29 

A) Hvordan har Alba det med fuglen efter pigen bag busken har sagt grimme ting om hendes 

fugl? Skriv svaret i dit hæfte 

B) Hvad tror du nedenstående sætning betyder. Skriv svaret i dit hæfte 

men ordene klæbede til hendes krop 

C) Hvorfor tror du fuglen ændrer farve? Skriv svaret i dit hæfte 

D) Hvorfor siger Alba til fuglen at den skal være stille? Skriv svaret i dit hæfte 

E) Hvorfor tror du fuglen flyver sin vej 

 

Skriveopgave - lektie til næste gang: 

 

Skriv historien set fra fuglens synspunkt - den skal fylde mindst 2 sider i dit danskhæfte skrevet 

med dobbelt linjeafstand. 

I din historie skal indgå følgende: 

A) Hvad tænker/føler fuglen, da den ser Alba for første gang 

B) Hvad tænker/føler fuglen da Alba vokser op? 

C) Hvad tænker/føler fuglen om det pigen bag hækken siger til Alba? 

D) Hvad tænker/føler fuglen, når Alba siger den skal holde mund? 

E) Hvad tænker/føler fuglen da den flyver væk fra Alba? 

 

EKSTRAOPGAVE: Find så mange rim du kan 
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Opgave 5: side 30 - 37 

Lyt til lærerens oplæsning af side 30 - 37 

A) Skriv et kort resume af, hvad der er sket i historien indtil videre. Skriv det i dit hæfte 

B) Formuler 5 spørgsmål til side 21 - 37 (lektie til næste gang) 

a. Mindst to spørgsmål skal handle om citater fra teksten 
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Opgave 6: side 38 - 45 

 

Lyt tillærernes oplæsning af side 38 - 45 

 

a) Hvad er Albas oplevelse af skoven (side 39 - 40)? Skriv svaret i dit hæfte 

b) Hvad tror du ”alting bli’r flydende mørke som bærer hende væk” (side 43) Skriv svaret i dit 

hæfte 

c) Side 44: Hvordan beskrives skyggerne på siden? Skriv svaret i dit hæfte 

d) Side 37 - 44: Hvordan beskrives skoven? Er der en ændring i, hvordan skoven beskrives? 

Skriv svaret i dit hæfte 

e) Side 36 - 45: Hvordan passer illustrationerne til pigens følelser og stemningen i digtet? Prøv 

at finde ud af det ved at forklare, hvad der sker på de enkelte sider - Skriv svaret i dit hæfte 
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Opgave 7: side 46 - 61 

Lyt til lærerens oplæsning af side 46 - 61 

A) Hvorfor tror du stroferne er skrevet på den særlige måde på side 46 - 47? Skriv svaret i dit 

hæfte 

B) Hvordan ændrer miljøet sig - find svaret i tekst og illustrationer? Skriv svaret i dit hæfte 

a. Lav en kort miljøbeskrivelse af side 34 - 35 

b. Lav en kort miljøbeskrivelse af side 36 - 45 

c. Lav en kort miljøbeskrivelse af side 46 - 51 

d. Lav en kort miljøbeskrivelse af side 52 - 61 

C) Hvorfor tror du fuglen flyver sin vej (side 51)? Skriv svaret i dit hæfte 

D) Hvad betyder (side 54) Skriv svaret i dit hæfte: 

noget der brister 
og tårerne lister sig frem 
de ligger som frosne frø indeni 
 

E) Hvad betyder (side 60) Skriv svaret i dit hæfte: 

 

Men nede ved foden af bjerget bli’r floden 
en blid gammel dame, der vugger afsted 
hun bærer en pige i favnen 
som hun skubber varsomt i land 
på den græsklædte bred 
 

F) Hvorfor skal drømmene forsvinde (side 61)? Skriv svaret i dit hæfte 
G) Skriv selv 5 spørgsmål til teksten. 2 af spørgsmålene skal tage udgangspunkt i citater fra 

teksten. Skriv spørgsmålene ned i dit hæfte. 

 

EKSTRA: Skriv historien om fuglen efter den er fløjet væk 
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Opgave 8: side 62 - 69 

Lyt til lærerens oplæsning af side 62 - 69 

A) Hvorfor vil Alba tilbage til mørket (side 62)? Skriv svaret i dit hæfte 

B) Hvad tror du nedenstående betyder? (side 62) Skriv svaret i dit hæfte 

tilbage til mørket og bare gi’ op og 
forsvinde på søvnens bund 
 

C) Hvorfor tror du fuglen er blevet gylden igen (side 64)? Skriv svaret i dit hæfte 

D) Hvad betyder nedenstående (side 66)? Skriv svaret i dit hæfte 

Den, hun ikke ku’ finde 
fandt hende her 
Og sådan er det 
forunderligt er det, der sker 

 
 
E) Hvorfor træder pigen bag hækken til side, når Alba kommer (side 68)? 

F) Den eneste sætning i digtet, der slutter med et punktum, er den sidste (side 68). Hvorfor 

tror du det er sådan? Skriv svaret i dit hæfte 

G) Hvad kan du godt lide ved historien? - husk begrundelse - Skriv svaret i dit hæfte 

H) Det undrer mig ved historien? - husk begrundelse - skriv svaret i dit hæfte 

I) Hvad kunne du ikke lide ved historien? - husk begrundelse - skriv svaret i dit hæfte 


