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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e r  t i l

       Før du læser bogen

O p g a v e  1

Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Svar på spørgsmålene:

1. Hvor er Lars?

2. Hvem møder han?

O p g a v e  2

Instruktion: Skriv om billedet på forsiden af bogen.
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LÆSEVÆRKSTEDET

Mens du  
læser bogen

O p g a v e  1

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 Dørmanden
	 ■	 Køen

Svar på spørgsmålene:

1. Hvor skal Lars hen?

2. Hvorfor ligger dørmanden på diskotek Blue Moon på hospitalet?

3. Hvem kommer ikke ind på diskoteket?

4. Hvem træder Lars over tæerne?

5. Hvordan har Lars det?
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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  2 

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 Hvem er hun?
	 ■	 Arbejdet
	 ■	 Mette

Sæt sætningerne rigtigt sammen. Der er to sætningsdele, du ikke skal bruge.

 til pigernes bord

 

1. Han rejser sig og går hen med den unge pige

2. De går ud på dansegulvet 

3. Lars danser på gaden

 

4. Så Lars går tilbage med hinanden

5. Men jeg er glad for mit arbejde  til sit bord

6. Lars og Mette danser  i Brugsen

7. Så har vi måske mødt hinanden  ud af huset

 inde hos naboen

 

O p g a v e  3 



Den mørke gade Special-pædagogisk forlag

4

LÆSEVÆRKSTEDET

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 Måske ses vi
	 ■	 Lars vil hjem
	 ■	 Det er mørkt
	 ■	 De tre unge mænd

Svar på spørgsmålene:

1. Aftaler Lars og Mette at mødes igen?

2. Hvorfor går Lars alene hjem?

3. Tager Lars en taxa hjem?

4. Hvor langt har Lars hjem?

5. Hvorfor bliver Lars bange?

6. Hvorfor råber Lars »Hjælp, hjæ..æ..ælp«?  
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O p g a v e  4 

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 En mand vågner
	 ■	 På hospitalet
	 ■	 Lars’ forældre

Svar på spørgsmålene:

1. Hvorfor vågnede hr. Petersen, som bor i den mørke gade?

2. Hvad laver lægerne på hospitalet?

3. Hvordan kontakter sygeplejersken Lars’ familie?

4. Hvad fortæller betjent Bent Andersen Lars’ far?

5. Vil Lars’ far banke, slå og sparke de tre unge mænd?
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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  5

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 Telefonen ringer
	 ■	 Lars hvisker
	 ■	 Jacob kommer
	 ■	 Fotomappen

Svar på spørgsmålene:

1. Hvorfor ringer telefonen klokken ti?

2. Hvad hvisker Lars?

3. Hvad siger Lars til Jacob på hospitalet?

4. Hvad ser Jacob i fotomappen? 
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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  6

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 Ham den høje
	 ■	 En god nyhed
	 ■	 Hr Petersen
	 ■	 De er fundet

Svar på spørgsmålene:

1. Hvem er »ham den høje«?

2. Hvem har politiet fundet?

3. Er Lars glad for at se hr. Petersen?

4. Hvor lang straf, mener Lars’ far de tre unge mænd skal have?

5. Hvad mener Lars’ far om de danske straffe?



Den mørke gade Special-pædagogisk forlag

8

LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  7

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 En hilsen fra Mette
	 ■	 Det banker på døren
	 ■	 Fri igen
	 ■	 Lars kommer hjem

Svar på spørgsmålene:

1. Hvem er Mette?

2. Hvad har Mette med til Lars?

3. Hvornår begynder retssagen?

4. Sidder de unge mænd, som slog Lars ned i fængsel? (slå ned/overfalde)

5. Hvem hjælper Lars, da han kommer hjem i sin lejlighed? 



Den mørke gade Special-pædagogisk forlag

9

LÆSEVÆRKSTEDET

Efter du har  
læst bogen

O p g a v e  1

Svar på spørgsmålene:

1. Hvilken straf får de tre unge mænd, som overfaldt Lars?

2. Er det den rigtige straf? Er den for mild eller for hård?

3. Hvordan mener du, at det er bedst at straffe kriminelle?

4. Tror du at hårde straffe har en præventiv funktion?   
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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  2

Instruktion: Skriv ordene i de kasser, der passer. Del ordene i rødder. Se eksemplet.

O p g a v e  3

Instruktion: Skriv ordenes rod. Se eksemplet.

rod - s - rod rod - e - rod rod - rod

Kniv-stikker

knivstikker dørmand frisørsalon glasskår arbejdsløs hestehale 

falckmand Handelsskole besøgsstue sygeplejerske retssagen 

Hele ordet Rod Hele ordet Rod

venner ven sparker

køen stikket

mørket sprøjte

kontakter overlever

skubbe ryster

slurk sveder
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LÆSEVÆRKSTEDET

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 Den mørke gade er udarbejdet af Bente Wiberg
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