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Før du læser



Før du læser Et juleeventyr

   
 Hvad er titlen på bogen?

Hvem har skrevet bogen?

   
Læs 'Om Et juleeventyr' på side 8 og 9. Skriv derefter alle de
informationer, I finder om bogen her:
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Karakterene fra 'Et juleeventyr'.
På side 10 og 11 kan du læse om de karakterer, der er med i 'Et
juleeventyr'. Skriv navn og stikord om hver enkelt person herunder. 

Før du læser Et juleeventyr



Læs side 12 - 18



s. 12 - 18
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Svære ord: 
Skriv en forklaring på ordet, og brug det i en sætning. 

forgæves
Forklaring:

Sætning:

Forklaring:

Sætning:

grådig
Forklaring:

Sætning:

gnier
Forklaring:

Sætning:

gavmild

Et juleeventyr
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

En smilende herre kommer ind på kontoret. Hvordan reagerer
Scrooge?

På skiltet over kontoret står der ‘Scrooge og Marley’. Hvem tror I, Marley
er? Og hvorfor var det mon kun Scrooge, der var med til hans begravelse?

Hvad siger Scrooge, hver gang nogen nævner noget med jul? 

Fortæl om Scrooges kontorassistent. Hvad får I at vide om ham?

Et juleeventyrs. 12 - 18



Læs side 18-23
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

En støvet klokke begynder pludselig at ringe, og døren til Scrooges
soveværelse bliver sprængt op af en voldsom, kold vind. Hvem er
det? 

Hvad fortæller spøgelset til Scrooge?

Skriv kort og fortæl, hvad der sker, da Scrooge kommer hjem fra
kontoret.

Et juleeventyrs. 18 - 23





Læs side 23 - 32
 



Et juleeventyr
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Julekuglen
Gå på jagt efter de 13 ord fra side 18-23 i 'Et juleeventyr'. 

Du skal finde ordene: 
Ur, lysglimt, skikkelse, ånd, stemme, fortid, bange, græde,
klasseværelse, ensom, søster, tårer og nevø. 
Streg ordene ud med tusch eller blyant.

s. 23 - 32



Tal sammen i gruppen om spørgsmålene. 
Husk at svare i hele sætninger. 
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Hvad sker der, og hvem
dukker op, da klokken slår

et?

Hvad viser Den fortidige juls
ånd til Scrooge?

Hvad hedder Scrooge til
fornavn?

Hvem er Fan? Og hvorfor
tror I, at Scrooge pludselig
gerne vil tale med sin nevø?

“Omgivelserne ændrede sig nu for
øjnene af Scrooge. Han tog sig selv i

at smile og vippe med fødderne i
takt til nogle lystige melodier.” 

 

Fortæl, hvordan Scrooges humør
ændrer sig.

Scrooge ser ham selv til en
julefest med sin gamle chef hr.

Fezziwig. Hvorfor tror I, han
pludselig får lyst til at tale med

sin kontorassistent Bob
Cratchlit? 

 

Det sidste Den fortidige juls
ånd viser til Scrooge er en
smuk, ung kvinde. Hvordan

reagerer Scrooge, da han ser
hende?

Et juleeventyrs. 23-32

Hvordan har Scrooge det på
turen?



Læs side 32 - 41
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Den nutidige ånd og Scrooge betragtede hele stemningen juledag.
Hvordan har Scrooge det? 

Fortæl om julen hos Bob Cratchit. Hvad ser Scrooge? 

Hvad fortæller Den nutidige ånd om Tims fremtid, og hvordan
reagerer Scrooge? 

Hvem besøger nu Scrooge? 

Et juleeventyrs. 32 - 41
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SANDT ELLER FALSK - side 32 - 41.
Sæt kryds i den rigtige boks.  

Scrooges ur slår et for anden gang
denne nat.

Scrooge kigger igennem en lille
sprække ved døren og ser en kat.

Scrooge får besøg af Den nutidige
juls ånd.

Scrooge nyder at kigge ud på
stemningen på gaden.

Bob Cratchit og hans familie skal have
en lækker stor gås til jul.

Bob og hans familie skåler for Scrooge
til deres julemiddag.

Den nutidige juls ånd siger, at Tim
snart skal dø,

Inden Scrooge falder i søvn, tænker han
på fattigdom, engle, djævle og lille Tim.

Scrooge og Den nutidige juls ånd
besøger kirkegården.

SANDT FALSK

s. 32 - 41 Et juleeventyr





Læs side 41 - 46
 



s. 41 - 46
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Svære ord: 
Skriv en forklaring på ordet, og brug det i en sætning. 

optakt
Forklaring:

Sætning:

Forklaring:

Sætning:

adlød
Forklaring:

Sætning:

forræder
Forklaring:

Sætning:

rædsel

Et juleeventyr
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

“Jeg handler ofte med dem. De respekterer mig højt, og jeg har stor
respekt for deres meninger.” 
Scrooge og ånden får øje på to mænd. Hvad taler de om? 

Fremtidens ånd kommer og besøger Scrooge. Hvad er der nu sket
med lille Tim? 

Hvordan reagerer Scrooge? 

s. 41 - 46 Et juleeventyr
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Nu har Scrooge mødt de tre ånder, som skulle besøge ham.
Fortæl kort, hvad fortidens, nutidens og fremtidens ånd viste

ham. 

Den fortidige juls ånd:

Den nutidige juls ånd:

Den fremtidige juls ånd:

s. 41 - 46 Et juleeventyr



Læs side 48 - 51
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Hvordan reagerer Bob, da Scrooge kommer glad ind i hans hjem? 

Hvordan vågner Scrooge op dagen efter? 

Hvor er Scrooge blevet inviteret til julemiddag henne? 

s. 48 - 51 Et juleeventyr



Efter du har læst



Efter du har læst
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Nu har du læst 'Et juleeventyr'. 
Tænk tilbage på det læste, og digt videre. Hvordan tror du,

livet for Ebenezer Scrooge bliver i fremtiden? 
Begrund dit svar.

Et juleeventyr



Hvem minder du mest
om af de medvirkende

personer?
 
 

Hvem minder du mindst
om af de medvirkende

personer?
 
 

Hvad ville du have gjort, 
hvis du var

 hovedpersonen?
 
 
 

Hvad handler bogen
om? 

Giv et kort resume.
 
 
 

Hvordan er
stemningen i bogen?
(f.eks. sjov, uhyggelig eller

trist)
 

Efter du har læst

Husk at begrunde dine svar.

Et juleeventyr

Hvad synes du om 
slutningen på bogen?

 
 
 

Hvordan bliver 
problemet i bogen løst?

 
 
 

Fortæl om starten 
på bogen.

 

Hvis du skulle 
fortsætte bogen, hvad 

skulle der så ske?
 

Beskriv hovedpersonen.
 
 

Hvilken del af bogen 
kunne du bedst lide?

 
 

Hvor er bogens 
'point of no return'?

 
 

Er der noget ved 
bogen, du ikke kan lide?

 
 

Er der noget i bogen, 
du mangler svar på?

 
 
 

Hvem er de vigtigste 
bipersoner?

 
 

Hvilken genre er
bogen?

 
 

Var bogen som du 
forestillede dig, inden 
du begyndte på den? 

 

Vælg fem ord, der 
beskriver bogen.

 

Vil du anbefale
bogen til andre?

Hvem?

Hvor foregår 
historien?

 

Tekst-rouletten
Nu er I færdige med at læse bogen. Sæt jer sammen i gruppen og gennemgå
spørgsmålene nedenunder. Den første elev vælger selv, hvilket spørgsmål, der
startes med. Sæt et kryds i den lille kasse, når spørgsmål er besvaret. 
Fortsæt indtil I er igennem alle spørgsmål. 
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