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Side 6 

2. Læsesiden

• Læs sammen med lærer.
• Læs med makker.
• Læs alene.
• Læs med mor eller far.

Nana har svært ved at læse 

Her er Nana.
Hun bor i Solby.
Nana går på Solby Skole.

Nana bor sammen med sin mor og far.  
Nanas mor hedder Tina.
Nanas far hedder Bo.

Nana er tit ked af det.
Hun kan ikke læse.
Nana kan kun læse få ord.
Hun kan læse: is, mor og far.

Mor siger tit: ”Vi skal læse, Nana!
Du må øve dig.
Alle kan lære at læse.
Du må ikke give op.”

Nana læser og læser.
Hun VIL lære at læse. 

Hvordan gik det med at læse?
Sæt kryds.

Det var svært

Det var o.k.

Det var let

Skriv fire ord, der var svære at læse.

1.

2.

3.

4.

Nana           Nana
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 Side 11F O R L A G E T
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2. Læsesiden

• Læs sammen med lærer.
• Læs med makker.
• Læs alene.
• Læs med mor eller far.

Riko kan ikke tåle at tabe 

Her er Riko.
Han bor i Solby.
Riko går på Solby Skole.

Han bor alene med sin mor. 
Rikos mor hedder Pia.
Rikos far bor i Polen.
Han hedder Jan.
Han er polak.

Riko er god til fodbold.
Han spiller i en klub.
Han går op i det.
Riko råber:
”Kom nu! 
Løb så!
Bare skyd!”

Riko kan ikke tåle at tabe.
Så går han amok.
Mor siger: ”Slap af, Riko!
Det er kun et spil!”

Riko ser på sin mor.
Han ser sur ud.
”Du ved ikke en skid,” 
siger Riko.
Riko løber væk.
Det gør han tit,
når han er sur.

Det er kun 
et spil, Riko!

Riko         Riko

Hvordan gik det med at læse?
Sæt kryds.

Det var svært

Det var o.k.

Det var let

Skriv fire ord, der var svære at læse.

1.

2.

3.

4.
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2. Læsesiden

• Læs sammen med lærer.
• Læs med makker.
• Læs alene.
• Læs med mor eller far.

Sine går tur med Pølle 

Her er Sine.
Hun bor i Solby.
Sine går på Solby Skole.

Sine bor i et gult hus.
Hun bor sammen med sin mor og far.
Sines mor hedder Lone.
Sines far hedder Oluf.

Sine har også en lillesøster.
Hun hedder Vega.
Hun er 2 år.
Hun hyler altid.
Hun vil kun have slik.

Sines mormor bor også i huset.
Hun hedder Irma.
Sines mormor kan ikke gå.

Sine går tur med Pølle.
Pølle er mormors hund.

Sine vil have en hest.
Det må hun ikke for sin far 
og mor.
”Du har Pølle,” siger de.
Sine har 200 kr.
Hun vil købe en hest. 

 Sine          Sine

Hvordan gik det med at læse?
Sæt kryds.

Det var svært

Det var o.k.

Det var let

Skriv fire ord, der var svære at læse.

1.

2.

3.

4.
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2. Læsesiden

• Læs sammen med lærer.
• Læs med makker.
• Læs alene.
• Læs med mor eller far.

Emma har en stor familie 

Her er Emma.
Hun bor i Solby.
Hun går på Solby Skole.

Emmas mor hedder Lisa.
Emmas far hedder Ib.
De har fem børn.

De har Emma.
Hun er 7 år.
De har Simon.
Han er 13 år.
De har Line.
Hun er 15 år.
De har Rosa.
Hun er 18 år.
Og så er der lille Otto.
Han er 2 år.

Der bor syv i Emmas hus.
Der bor også en kat.
Den hedder Delle.
Det er en tyk kat.

Alle må lave noget i huset.
Rosa kan lave mad.
Line kan vaske tøj.
Simon giver Delle mad.
Emma pakker sin taske.
Emma kan også passe Otto.
Men hun vil ikke skifte ble på ham.
Det må mor og far gøre.

Emma             Emma

Hvordan gik det med at læse?
Sæt kryds.

Det var svært

Det var o.k.

Det var let

Skriv fire ord, der var svære at læse.

1.

2.

3.

4.
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2. Læsesiden

• Læs sammen med lærer.
• Læs med makker.
• Læs alene.
• Læs med mor eller far.

Filippa er vild med dyr 

Her er Filippa.
Hun bor i Solby.
Filippa går på Solby Skole.

Filippa bor med sin mor og far.  
Filippas mor hedder Eva.
Filippas far hedder Tor.

Filippa har også en søster.
Hun er kun 1 år.
Hun hedder Alma.

De bor i et hus.
Men Filippa vil bo på en gård.
Hun vil have en ko.
Hun vil have en hund.
Hun vil have en hest.
Filippa har kun ét dyr.

Filippa ser tit tv.
Hun ser film om dyr.
Hun ved alt om løver.
Hun ved alt om aber. 

Filippa  Filippa

Hvordan gik det med at læse?
Sæt kryds.

Det var svært

Det var o.k.

Det var let

Skriv fire ord, der var svære at læse.

1.

2.

3.

4.
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2. Læsesiden

• Læs sammen med lærer.
• Læs med makker.
• Læs alene.
• Læs med mor eller far.

Anna er fuld af energi

Her er Anna.
Hun bor i Solby.
Anna går på Solby Skole.

Anna bor sammen med sin mor og far.  
Annas mor hedder Luise.
Annas far hedder Peter.

Anna elsker god musik.
Hun kan lide at danse.
Hun laver tit en ny dans.
Den viser hun for sin mor og far.

Anna laver også gymnastik.
Hun kan rulle.
Hun kan hoppe.
Hun kan stå på hænder.

Anna har et ønske.
Hun vil kunne gå på sine hænder.
Men hun skal øve sig.
Anna er fuld af energi. 

Anna           Anna

Hvordan gik det med at læse?
Sæt kryds.

Det var svært

Det var o.k.

Det var let

Skriv fire ord, der var svære at læse.

1.

2.

3.

4.
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2. Læsesiden

• Læs sammen med lærer.
• Læs med makker.
• Læs alene.
• Læs med mor eller far.

Sofie kan bygge et bur

Her er Sofie.
Hun bor i Solby.
Sofie går på Solby Skole.

Sofies far hedder Emil.
Sofies mor hedder Anni.
Hun har en baby i sin mave.
Det er en pige.
Hun skal hedde Sara.

Sofies mor og far har en butik.
Den hedder ”Søm og Sav.”
Her kan man købe alt til sit hus.

Sofie kan ikke stå stille.
Hun har uro i sin krop.
”Stå så stille, Sofie!
Jeg må have ro!,” siger far.
”Gå hen i din butik.
Så kan du få ro!,” siger Sofie.
Hun er lidt fræk.
Det siger hendes mor og far. 

Sofie kan mange ting. 
Hun kan save.
Og slå søm i træ.
Hun er god til at bygge.
Sofie har lavet et bur.
Det er til Sofies to kaniner.
De hedder Sol og Måne.

 Sofie           Sofie

Hvordan gik det med at læse?
Sæt kryds.

Det var svært

Det var o.k.

Det var let

Skriv fire ord, der var svære at læse.

1.

2.

3.

4.
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2. Læsesiden

• Læs sammen med lærer.
• Læs med makker.
• Læs alene.
• Læs med mor eller far.

Osama kan tale dansk og farsi

Her er Osama.
Han bor i Solby.
Osama går på Solby Skole.

Osamas far hedder Hadi.
Hans mor hedder Hani.
Farmor bor også i huset.
Hun hedder Lida.
De kommer fra Iran.

Osama er født i Danmark. 
Han er muslim.
Derfor må han ikke spise kød fra 
svin.
Han får tit lam, når der er fest på 
skolen.

Osama kan tale dansk.
Og han kan tale farsi.
Det er sejt.

Osama spiller skak.
Han kan også lide andre spil.
Han kan lide Ludo, Uno og 
røvhul.
Han vinder altid.

Osama   Osama 

Hvordan gik det med at læse?
Sæt kryds.

Det var svært

Det var o.k.

Det var let

Skriv fire ord, der var svære at læse.

1.

2.

3.

4.

Agent_kodeknægt_1_Schookbook.indd   41 03/07/19   15.36



www.forlagetvektor.dk
Side 46 

2. Læsesiden

• Læs sammen med lærer.
• Læs med makker.
• Læs alene.
• Læs med mor eller far.

Tobias har det gule bælte

Her er Tobias.
Han bor i Søby.
Det er en lille by.
Søby er tæt på Solby.
Han går også på Solby Skole.

Tobias’ far hedder Sten.
Hans mor hedder Lise.
Tobias er ene-barn.

Tobias er god til judo.
Judo er en sport.
Man skal kæmpe i judo. 

Man må ikke slå. 
Man må ikke sparke.
Men man må kaste.
Tobias øver sig i at kaste.
Han skal lære en god teknik.
Tobias har det gule bælte.

Tobias ser i en avis.
Her er et foto af hans mor.
Hun hedder Lise.
Hun har det sorte bælte. 
I avisen kan man læse om Lise.
Hun vil til OL i judo.
Tobias vil også have det sorte 
bælte. 

Tobias            Tobias 

Hvordan gik det med at læse?
Sæt kryds.

Det var svært

Det var o.k.

Det var let

Skriv fire ord, der var svære at læse.

1.

2.

3.

4.
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2. Læsesiden

• Læs sammen med lærer.
• Læs med makker.
• Læs alene.
• Læs med mor eller far.

Frede kan lide hajer 

Her er Frede.
Han bor i Solby.
Frede går på Solby Skole.

Frede har ikke en far.
Han bor sammen med sin mor.
Hun hedder Bodil.
Hans mor er gift med Lena.
Frede har også en søster.
Hun hedder Sofia.
Hun er 13 år.

Frede kan lide hajer.
Han ved alt om hajer.
Han har en stor model af en haj.
Det er en me- ga -lo-don.
Den lever ikke mere. 
Det var en kæmpe haj.

Frede har været på Den Blå 
Planet.
Her har han set en rødhaj.
Han har også set en sorthaj.

Frede vil til Afrika.
Der lever store hajer. 
Han vil se den hvide haj.
Den kan æde en sæl.
Den kan også æde Frede.
Frede gyser.
Hajer er seje dyr.

Frede           Frede

Hvordan gik det med at læse?
Sæt kryds.

Det var svært

Det var o.k.

Det var let

Skriv fire ord, der var svære at læse.

1.

2.

3.

4.
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2. Læsesiden

• Læs sammen med lærer.
• Læs med makker.
• Læs alene.
• Læs med mor eller far.

Nika bor ikke med sin mor og far 

Her er Nika.
Hun bor i Solby.
Nika går på Solby Skole.

Nika bor i et  stort hus.
Huset hedder ”Bybo.”
Her bor ti børn.
De har det ikke så let.
Nika har boet her i to år.
Nikas mor og far er syge.
De kan ikke passe Nika.
De får alt for mange øl.
De kan ikke tåle det.

Nika kan godt lide ”Bybo.”
Hun kan godt lide Anne.
Anne er kok i huset ”Bybo.”
Hun laver mad  til dem.

Nika                   Nika

Hvordan gik det med at læse?
Sæt kryds.

Det var svært

Det var o.k.

Det var let

Skriv fire ord, der var svære at læse.

1.

2.

3.

4.

Nika kan også lave mad.
”Du er en god kok,”  siger Anne til Nika.
Nika kan lave pasta.
Hun kan lave pizza.
Hun kan lave salat.
Nika kan også lave is.
Hun er vild med is.

Nika vil lave is til sin mormor og morfar. 
Dem ser hun tit.
Så hygger de sig.
Nika vil være kok, når hun bliver stor.
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2. Læsesiden

• Læs sammen med lærer.
• Læs med makker.
• Læs alene.
• Læs med mor eller far.

Mias mor og far er skilt 

Her er Mia.
Mia går på Solby Skole.
Hun bor i Solby.

Mia bor hos sin mor.
Hun hedder Gitte.
Mias mor og far bor ikke 
sammen.
De er skilt.

Mias far hedder Otto.
Far vil også bo sammen med 
Mia.
Far er sur på mor.
Mor er også sur på far.

Det er ikke let for Mia.
Hun er tit ked af det.
I skolen går det ikke så godt.

Mia hører ikke efter i timerne.
Hun tænker på sin mor og far.
Bare de kunne tale sammen.

Mia taler med en dame om det.
Det er en sød dame.
Hun lytter til Mia.
Det er rart at tale med en voksen.

Mia går til kor i Solby Kirke.
Det kan gøre Mia glad.
Her tænker hun ikke på mor og far.

Mia skal øve en sang.
Hun skal synge solo til kor.
Hun er god til at synge.
”Det kimer nu til jule-fest,” synger Mia. 

Hvordan gik det med at læse?
Sæt kryds.

Mia                 Mia

Hvordan gik det med at læse?
Sæt kryds.

Det var svært

Det var o.k.

Det var let

Skriv fire ord, der var svære at læse.

1.

2.

3.

4.
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2. Læsesiden

• Læs sammen med lærer.
• Læs med makker.
• Læs alene.
• Læs med mor eller far.

Noa taler hele tiden 

Her er Noa.
Han bor i Solby.
Han går på Solby Skole.

Noa bor sammen med sin mor  
og far.
Noas far hedder Tom.
Noas mor hedder Anja.

Noa taler hele tiden.
Han taler til sin mor og far.
Han taler i skolen.
Han taler også, når de har time.
Det må han ikke.

Noas mor og far skal tale med Rita.
Hun er lærer i Noas klasse.
De skal til et møde.
Noa er også med.

”Du taler hele tiden i timen. 
Og du laver tit fis.
Det giver uro i klassen,” siger Rita.

”Det ved jeg godt.
Det sker bare.
Jeg har så mange tanker,” siger Noa.

”Du er god dreng Noa.
Du er kvik.
Og du har en god humor. 
Men du må lære at være mere stille.
Det skal du øve dig på.” siger Rita.
”Ja, ja. Jeg skal nok prøve,” siger Noa.

Noas mor og far nikker.
De ved, hvad Rita taler om.

bla bla bla bla bla bla...

Noa                  Noa

Hvordan gik det med at læse?
Sæt kryds.

Det var svært

Det var o.k.

Det var let

Skriv fire ord, der var svære at læse.

1.

2.

3.

4.
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2. Læsesiden

• Læs sammen med lærer.
• Læs med makker.
• Læs alene.
• Læs med mor eller far.

Tor vil være i fred 

Her er Tor.
Han bor i Solby.
Tor går på Solby Skole.

Tor bor med sin mor og far.
Han har også en lillebror og en 
lillesøster.
Tors mor hedder Ida.
Tors far hedder Søren.
Hans lillebror hedder David.
Hans lillesøster hedder Mille.

David og Mille larmer tit.
De råber højt. 
De løber inde i huset.
De er vilde.
Tor kan ikke lide larm.
Han hader, at de råber.
Tor kan lide ro.

Tor har en hule ude i haven.
Den er oppe i et træ.
Mille og David kan ikke komme 
op i hans hule. 
Det synes Tor er godt.
Så kan han være i fred.

Tor                Tor

Hvordan gik det med at læse?
Sæt kryds.

Det var svært

Det var o.k.

Det var let

Skriv fire ord, der var svære at læse.

1.

2.

3.

4.
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2. Læsesiden

• Læs sammen med lærer.
• Læs med makker.
• Læs alene.
• Læs med mor eller far.

Rasmus og rummet

Her er Rasmus.
Han bor i Solby.
Rasmus går på Solby Skole.

Rasmus bor alene med sin far.
Rasmus’ far hedder Dan.
Rasmus kan lide at læse med sin 
far. 
De læser tit om rummet.
Rasmus og far læser om solen.
De læser om månen.
De læser om planeter.

Rasmus ved, at jorden er en 
planet.
Men at solen er en stjerne. 
Solen kan give lys.
Solen kan varme.
Der er otte planeter i alt.
De drejer alle om solen. 

Rasmus kan lide at lære nyt.
Rasmus læser mange bøger.
Rasmus kan godt lide ro.

Han er tit sammen med to piger 
fra sin klasse.
Det er Nana og Mia.
De tre har det godt sammen.

Rasmus             Rasmus

Hvordan gik det med at læse?
Sæt kryds.

Det var svært

Det var o.k.

Det var let

Skriv fire ord, der var svære at læse.

1.

2.

3.

4.
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2. Læsesiden

• Læs sammen med lærer.
• Læs med makker.
• Læs alene.
• Læs med mor eller far.

Amal vil være god til dansk

Her er Amal. 
Hun bor i Solby.

Amal er ny på Solby Skole.
Før gik hun på Låsby Skole.
Her var Amal ikke glad.
Hun var altid alene.

Amal bor sammen med sin mor  
og far. 
De kommer fra Mali.
Det er et land i Afrika.

Amal er ikke så god til at tale  
dansk.
Hun siger:
”Jeg vil have en æble.”

Amal vil lære nye ord.
Hun vil være god til dansk.
Sofie fra klassen er sød.
Hun øver ord med Amal.

De leger også tit sammen.
Amal er glad for Sofie.
Det er godt at have en ven. 
Amal kan godt lide at gå i klasse 
med Sofie.

Vase!

Amal                    Amal

Hvordan gik det med at læse?
Sæt kryds.

Det var svært

Det var o.k.

Det var let

Skriv fire ord, der var svære at læse.

1.

2.

3.

4.

Agent_kodeknægt_1_Schookbook.indd   81 03/07/19   15.37




