
Nora med C
Opgaver 

A-OPGAVER

1. Hvad handler historien om? Genfortæl

2. Hvad hedder Nora til efternavn?

3. Bipersoner? Navn og andre facts? 

4. Hvad hedder Noras nye venner, og hvad interesserer de sig for? 
Udfyld evt. karakterbladet

5. Kan Nora lide heste? Er Nora god til at ride?

6. Hvad hedder Noras lærer i den nye skole?

7. Hvilken klasse går Nora i på den nye skole?

8. Hvem er Badutskij?

9. Nora siger, hun har en hest. Hvad siger hun, at den hedder? Hvad 
hedder den i virkeligheden?



10. Hvad er det for en slags liste, Nora skriver, og hvor lang bliver den?

11. Hvorfor må man ikke ride alene i skoven?

12. Hvad siger Nora til sig selv for at blive modig?

13. Skriv nogle ordsprog med heste

14. Hvad er det, Nora vinder?

15. Hvem deler Nora gevinsten med?

B-opgaver

1. Hvorfor hedder bogen Nora med C?

2. Genfortæl historien på 4 linjer

3. Genfortæl historien på 2 linjer

4. Beskriv Nora 1) som hendes gamle venner ser hende, og 2) som 
hendes nye venner ser hende

5. Tegn/beskriv Noras nye hus 

6. Hvad ser Nora, når hun kigger ud af vinduet? Tegn/beskriv 

7. Hvorfor vil Noras nye venner have, at Nora skal hedde noget med c?

8. Er Nora glad for at Ida og Luna skal komme på besøg?



C-opgaver

1. Fem gode råd: Forestil dig, at du er Noras ældre kusine/fætter. Skriv 
en mail til Nora, hvor du fortæller om dengang, du selv flyttede til 
en ny skole. Fortæl Nora om dine erfaringer, hvad var godt, og hvad 
var skidt af det, du gjorde. Skriv fem gode råd. 

2. Nora med X: Nora med P eller K eller U eller …? Hvis Nora var dig, 
og du fik mulighed for at forsøge at være en helt anden type, hvilken 
type skulle det så være? Vælg én og beskriv denne types ydre træk 
(udseende/tøj/accessories osv.) og indre træk (hvad er man glad for/
utryg ved, hvordan ens humor er osv.)?

P.S: Hvis du har et forslag til en type, Nora kunne blive i en Nora-bog, er du velkom-
men til at sende en mail til forfatteren på nora@ingeduelund.dk – så kan det være, 
netop dén mulige 2’er bliver skrevet!


