
Læs teksten som den står i e-bogen: 

Engang fik jeg besøg af en lille hund, som sagde, at den gerne ville bo hos mig.  

»Det er vist ikke så godt,« sagde jeg. 

»Jo, det er netop godt,« sagde hunden,  

»for så kan vi rigtig sidde og hygge os sammen om aftenen. 

Og hvis du har lyst, kan du kalde mig Mester.« 

»Jo, men det er alligevel ikke så godt, for jeg har slet ikke tid til at passe en hund.« 

»Nå, men det er jo netop godt! 

For jeg har masser af tid, og så kan jeg passe på dig,« sagde hunden. »Skal vi sige det?« 

»Næh, det skal vi ikke. Du må hellere se, om du ikke kan finde nogen rigtige hundevenner at bo 
hos.« 

»Ved du hvad?« sagde hunden. »Du bliver så glad for mig.« 

»Ja, det er nok rigtigt, men det er alligevel bedst, at du finder et andet sted.« 

»Næh, det er allerbedst, hvis jeg bliver her. For så kan du klø mig på ryggen, og jeg kan slikke dig 
på snuden. Kan du ikke forstå det?« 

»Uha, nej, det er ikke noget for mig. Jeg bryder mig ikke om at blive slikket på næsen.« 

»Jamen, jeg kan også gø, når der kommer fremmede.« 

Det behøver du ikke,« sagde jeg, »for her kommer ikke nogen, man skal gø ad. Jeg har slet ikke  

brug for en vagthund.« 

 

 

 

 

 

 



Opgave 1: Indsæt et eller flere ord på de tomme pladser. Sammenlign med en kammerat. Hvilke 

ord valgte I? Hvad betød det for teksten? 

 

Engang fik jeg besøg af en lille hund, som sagde, at den ____________ ville bo hos mig.  

»Det er _______________ikke så godt,« sagde jeg. 

»Jo, det er ________________ godt,« sagde hunden,  

»for så kan vi __________________sidde og hygge os sammen om aftenen. 

Og hvis du har lyst, kan du kalde mig Mester.« 

»____________     , men det er ___________ikke ___________ godt, for jeg har __________ikke 
tid til at passe en hund.« 

»_________, men det er_______________ godt! 

For jeg har ________________________tid, og så kan jeg passe på dig,« sagde hunden. »Skal vi 
sige det?« 

»Næh, det skal vi ikke. Du må ____________________se, om du ikke kan finde nogen 
_____________________hundevenner at bo hos.« 

»Ved du hvad?« sagde hunden. »Du bliver ____________________ glad for mig.« 

»____________, det er ___________________rigtigt, men det er _________________, bedst, at 
du finder et andet sted.« 

»________________, det er allerbedst, hvis jeg bliver her. For så kan du klø mig på ryggen, og jeg 
kan slikke dig på snuden. Kan du ikke forstå det?« 

»Uha, nej, det er ikke noget for mig. Jeg bryder mig ikke om at blive slikket på næsen.« 

»Jamen, jeg kan også gø, når der kommer fremmede.« 

Det behøver du ikke,« sagde jeg, »for her kommer ikke nogen, man skal gø ad. Jeg har 
_____________ikke brug for en vagthund.« 

 

 

 



Læs den igen uden de understregede ord  

 

Engang fik jeg besøg af en lille hund, som sagde, at den ville bo hos mig.  

»Det er ikke så godt« sagde jeg. 

»Jo, det er godt,« sagde hunden,  

»for så kan vi sidde og hygge os sammen om aftenen. 

Og hvis du har lyst, kan du kalde mig Mester.« 

»men det er ikke godt, for jeg har ikke tid til at passe en hund.« 

»men det er godt! 

For jeg har tid, og så kan jeg passe på dig,« sagde hunden. »Skal vi sige det?« 

»Næh, det skal vi ikke. Du må se, om du ikke kan finde nogen hundevenner at bo hos.« 

»Ved du hvad?« sagde hunden. »Du bliver så glad for mig.« 

»det er rigtigt, men det er bedst, at du finder et andet sted.« 

»det er allerbedst, hvis jeg bliver her. For så kan du klø mig på ryggen, og jeg kan slikke dig på 
snuden. Kan du ikke forstå det?« 

»Uha, nej, det er ikke noget for mig. Jeg bryder mig ikke om at blive slikket på næsen.« 

»Jamen, jeg kan også gø, når der kommer fremmede.« 

Det behøver du ikke,« sagde jeg, »for her kommer ikke nogen, man skal gø ad. Jeg har ikke 

 brug for en vagthund.« 

 

Opgave 2: Hvordan er teksten forskellig, fra den I selv lavede? 

 

 


