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Gode spørgsmål 
Årene 1517-1536 var især kendetegnet af kirkerne og uddannelser inden for samme. Latin, salmer, bibelord 
og remser var hverdagen for rigtig mange, hvilket er baggrunden for den følgende aktivitet. Aktiviteten er 
beskrevet i aktivitetsbogen på side 64-65, og her nedenfor kan du se min gennemgang da jeg prøvede den 
af. 
  
Jeg brugte 

• To ark karton i hver sin farve 
• Skrivefjer og blæk 
• Tape 
• Hobbykniv og skæreunderlag 

  

 
 
Jeg skrev først mine fem kort som jeg ville præsentere på det ene ark karton, hvorefter jeg skar passende 
rammer til dem i det ark karton. For at give en god kontrast, er de to ark karton i forskellige farver. Til sidst 
satte jeg hver enkelt kort fast med tape bag den passende ramme. 
  
Som det måske kan ses på billedet, så brugte jeg ikke den fra bogens side anbefalede lineal, hvilket gav et 
lidt skævt resultat. Jeg vil klart anbefale at man benytter sig af linealen for det pænere og renere resultat. 
Jeg valgte dog helt bevidst at sætte de fem rammer skævt i forhold til hinanden, da jeg godt kunne lide den 
lidt mere rodede opsætning.  
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Bogen foreslår selv at man sætter et ark papir fast bag på et ark karton, hvor man allerede har skåret 
hullerne, og derefter skriver sine gyldne ord på de givne pladser. Det er en del nemmere at lave på den 
måde, men til gengæld har man allerede afsat sin skriveplads. Ved at skrive først, sikrer man dog at 
rammerne passer til netop det man har skrevet.  
  
Det er en aktivitet alle kan være med til, og den kan tilpasses stort set alle former for aktiviteter. Bogen 
foreslår at man kan bruge andres eller egne rim og remser, og jeg har selv valgt at bruge gode refleksive 
spørgsmål fra Sigurds danmarkshistorie, elevbog 3.-4. klasse. Man kan også det til målbeskrivelser, kloge 
ord, gode ideer eller noget helt fjerde.  
 

 


