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Hvad ved du om Grønland allerede? Skriv løs på linjerne. 

Kig på forsiden. Kender du nogle af tingene på tegningerne? Hvilke?
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Indlandsisen

Nordligste punkt:
Kap Morris Jesup

Sydligste punkt: 
Kap Farvel

Godthåb 
Nuuk

Søndre Strømfjord -
Kangerlussuaq

Holsteinsborg 
Sisimiut

Qaanaaq 
Thule

Pituffik 
Thulebasen

Tasiilaq

Scoresbysund
Illoqqortoormiut

Sukkertoppen  
Maniitsoq

Jakobshavn 
Ilulisat

Qassiarsuk

Julianehåb
Qaqortoq

ATLANTERHAVET

BAFFINBUGTEN

Dansk 
Grønlandsk

Grønland
Kalaallit Nunaat

Højeste punkt:
Gunnbjørn Fjeld
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Kig godt på kortet over Grønland og svar på spørgsmålene. 

Du kan selv vælge, om du skriver det danske eller grønlandske navn.

Hvad hedder Grønlands nordligste punkt?

Hvad hedder Grønlands sydligste punkt?

Hvad hedder byen længst mod øst?

Hvor ligger byen Julianehåb?        Nordvest Sydvest Sydøst 

Hvad hedder Nuuk på dansk? 

Da Grønland er en ø, er den omringet af hav. Omkring Grønland er der 

forskellige have, bugter og stræder. Skriv fire af dem fra kortet her. 

Hvor ligger Grønlands højeste punkt?           Øst             Vest
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Grønland er verdens største ø, men der bor ikke så mange mennesker.

Det er fordi, det meste af Grønland er dækket af et tykt lag is. Den is

kaldes Indlandsisen. Faktisk kan der kun leve mennesker og dyr i

Grønlands kystområder. På kortet over Grønland på side 2 kan du se,

at byerne i Grønland ligger langs kysten, mens resten af landet er

Indlandsis.

Grønland er 2650 kilometer lang og 1000

kilometer bred. Det er næsten 50 gange

større end Danmark.

Ud over verdens største ø, består

Grønland også af 100 små øer,

som ligger langs kysten hele

vejen rundt om den store ø.

Grønland ligger mod nord på

jordkloden. Grønland hører

geografisk til Nordamerika, og på

et sted er der kun 26 kilometer

mellem Canada og Grønland. Selvom

Grønland ligger helt mod nord og tæt på Canada, er det tæt knyttet til

Europa. Det er fordi, Grønland er en del af Kongeriget Danmark.

Grønlands højeste punkt er Gunnbjørns Fjeld på 3693 meter, som ligger

på østkysten.

Det nordligste punkt hedder Kap Morris Jesup, og det ligger kun 740

kilometer fra Nordpolen. Det sydligste punkt hedder Kap Farvel. Kap

Farvel ligger på højde med fx Oslo i Norge på jordkloden.
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Hvor lang er Grønland? 200 km 2650 km 560 km 

Hvilket land ligger Grønland tættest på geografisk?

Hvorfor bor der ikke så mange mennesker i Grønland?

Hvilket land er Grønland en del af? 

Hvad hedder Grønlands højeste punkt?
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Der har boet mennesker på Grønland i mange år. De første mennesker

kom til Grønland for ca. 4500 år siden. Disse folk levede af at jage

fisk og dyr i havet eller moskusokser på land. De første mennesker,

der boede i Grønland, rejste enten væk igen eller er uddøde.

Omkring år 500 kom der igen mennesker til Grønland, som spredte sig i

hele det arktiske område. De levede også af at fange dyr på land og i

vand. Disse folk er forfædre til nutidens grønlændere. Kulturen

omkring dette folk bliver kaldt Thule-kulturen, da man har fundet

mange ting fra perioden i Thule.

I år 982 kom den norske viking Erik den Røde til Grønland. Han havde

tidligere boet i Island, men han var blevet smidt ud, fordi han tit blev

uvenner med andre og også havde slået nogen ihjel. Derfor blev han

gjort fredløs i 3 år. Det betød, at alle kunne dræbe ham uden at blive

straffet. Erik havde hørt, at der skulle ligge et land vest for Island,

så han sejlede den vej for at

finde et nyt sted at bo. Han kom i

land i det sydvestlige Grønland, og

her så han grønne landskaber og

frodig jord, som var meget

anderledes fra hans hjemby i

Island. Han brugte tre år på at

udforske landet. Da de tre år var

gået, tog han tilbage til Island, for

at overtale andre til at tage med

ham til ”Grønland”, som han døbte

landet.
Erik den Røde: Man ved ikke om Erik den Røde fik 
navnet på grund af den røde hårfarve eller det hidsige 
temperament.
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Erik den Røde var god til at overtale de andre i Island. Det lykkedes ham

at samle 500 mennesker til at sejle med ham til Grønland. De sejlede i

25 skibe, men kun 14 skibe nåede frem til Grønland.

Erik den Røde bosatte sig i Qassiarsuk i Sydgrønland, hvor han blev

høvding, mens andre rejste nordpå og grundlagde Nuuk. De fik spredt sig

på vestkysten af Grønland og fik bygget små byer og landbrugssamfund.

På kort tid fik Erik den Røde og hans medrejsende skabt et

landbrugssamfund i byen Qassiarsuk. Faktisk er byen stadig et lille

landbrugssamfund i dag, som har får og dyrker på de samme marker,

som Erik den Røde fik anlagt.

Erik den Røde havde to koner, og de fik fire børn. Vikingerne i Grønland

udviklede et nordisk bondesamfund med jægere, fiskere og bønder. De

nordiske vikinger blev i Grønland i over 500 år. På et tidspunkt har der

måske været op til 5000 personer, som levede i det samfund.

I år 1000 kom den første kristne til Grønland sammen med Eriks søn,

Leif den Lykkelige, efter han havde været en tur i Norge. Kort efter blev

den første kristne kirke bygget i Qassiarsuk.

Man ved ikke, hvad der er blevet

af de nordiske vikinger i

Grønland. Måske blev de jaget

væk af inuitterne nordfra eller

måske skiftede vejret, og der

blev for koldt. Der er mange gæt,

men endnu ikke et rigtig svar.

I Qassiarsuk står der i dag en rekonstruktion af den 
første kristne kirke på Grønland, Tjodhildes kirke. 
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Hvor boede han før han kom til Grønland? Danmark Island 

Erik blev gjort ”lovløs” i Island. Hvad betyder det? 

Hvad levede de første mennesker i Grønland af?

Hvorfor tror du, han døbte landet ”Grønland”?

Hvem fandt Grønland i 982?
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Godthåb 
Nuuk

Søndre Strømfjord -
Kangerlussuaq

Holsteinsborg 
Sisimiut

Tasiilaq

Sukkertoppen  
Maniitsoq

Jakobshavn 
Ilulisat

Qassiarsuk

Julianehåb
Qaqortoq

Grønland
Kalaallit Nunaat

Erik den Røde fik en masse vikinger fra Island med til Grønland. 

1) Sæt ring om den by, hvor Erik slog sig ned. 

2) Hvilke andre områder spredte vikingerne sig over? Tegn på 

kortet.

Arsuk
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Det grønlandske folk har igennem mange århundrede lært at leve i det

kolde vejr, som findes i Grønland. I gamle dage levede de i et

jægersamfund. Mændene tog på jagt efter kød som fx sæler, hvaler,

fisk, hvalrosser eller moskusokser. Kvinderne var derhjemme og passede

børn, lavede tøj af skindet fra dyrene og lavede mad.

Om vinteren boede de flere familier sammen i små huse, som de byggede

af tørv og sten. For at komme ind i huset, skulle man kravle gennem en

lang gang, som lå helt nede ved jorden. Det var for at holde kulden ude.

Om vinteren forlod man ikke huset så tit. Der kunne sagtens være minus

30 grader udenfor. Det var kun mændene, som forlod huset for at gå på

jagt.

Du har måske hørt, at grønlænderne boede

i igloer, men det passer ikke. De byggede igloer,

når de var på jagt i lang tid. I igloen kunne

man godt overnatte i en enkelt nat, for den

gav ly for det kolde vejr, men hvis man skulle

sove der i flere nætter, begyndte loftet at smelte.

Når det blev sommer, flyttede de grønlandske familier ud af husene og

boede i telte, som de lavede af skind og træ. Når de boede i telte, kunne

det flytte rundt og følge med dyrene, som de skulle fange.

For at komme rundt brugte de især hundeslæder på land og kajakker og

”konebåde” i vand. Hundeslæderne var gode til jagt, når fjordene var

frosset til is. Kajakken var god, når der skulle fanges fisk i vandet.

Konebåden var en større båd, som man brugte til børn og kvinder, når de

skulle flytte om sommeren.

Mændene brugte kajakker til jagt på havet. 
Kajakkerne var små, så de kunne sejle hurtigt rundt.

Iglo, som blev brugt til ly, når 
mændene var på jagt.
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Hvad lavede mændene og kvinderne i gamle dage i Grønland?

Hvad boede grønlænderne i? Skriv eller tegn.
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Hvad brugte grønlænderne igloerne til?

Hvad brugte de kajakker til?

Hvad var hundeslæder gode til?

Hvordan tror du en sommerboplads så ud? Tegn eller skriv her.
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Livet i Grønland minder i dag om livet i Danmark. Der er dog også mange

forskelle, især for livet i de små bygder.

Byerne i Grønland er ikke lige så store som i Danmark. Husene er for det

meste bygget af træ og malet i flotte farver. I de store byer som Nuuk

er der også boligblokke i beton og murstenshuse. I de store byer lever de

meget som os med butikker, sygehuse, skoler, sportsklubber, biler osv.

Mellem byerne er der ikke nogle veje eller tog, så man kan ikke køre fra

en by til en anden. I stedet sejler de rundt i båd eller flyver med

helikopter. I de små byer er der fx ikke tandlæger og jordemødre, så de

kommer forbi nogle gange i en helikopter.

I dag er mændene og kvindernes roller heller ikke så inddelt som i gamle

dage. Både mænd og kvinder arbejder, og de arbejder med andet end jagt.

Nogle mænd lever stadig af at være fangere, men i dag bruger de mere

motorbåd end kajakker.

På Grønland er der i dag også supermarkeder som i Danmark.

Grønlænderne køber derfor det meste af deres mad som os. Det, man

fanger på jagt, bliver for det meste solgt til andre, og så beholder man
kun lidt af det selv.

De grønlandske børn går i skole ligesom børnene i Danmark. De lærer både

dansk og grønlandsk og har alle de fag, vi også har. Efter skole er der

nogen, der spiller fodbold, spiller computer, fisker i havnen eller noget

helt andet.

Naturen og vejret er dog meget anderledes fra Danmark, så derfor

giver det også nogle forskelle i måden, vi lever på. Grønlændere har også

traditioner, som vi ikke har. Dem

kan du læse om senere i hæftet.
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Livet i Grønland ligner på nogle områder livet i Danmark, men der er 

også nogle forskelle. Skriv ligheder og forskelle her.
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Grønlands nationaldag er dagen, hvor den

grønlandske identitet fejres. Datoen for

nationaldagen er ikke helt tilfældig. Den 21.

juni er årets længste dag, hvor solen står

allerhøjest på himlen. I det nordlige Grønland

betyder det faktisk, at solen slet ikke går

ned, men er på himlen hele tiden i en periode.

Nationaldagen blev grundlagt i 1983. På

nationaldagen tager grønlænderne deres

nationaldragter på. De samles i byerne til

morgensang og kaffemik. Flaget bliver hejst,

og der er musik og dans i byerne. I Danmark

har vi også hejst flaget den 21. juni for at

fejre Grønlands nationaldag siden 2016.

I gamle dage gik grønlænderne kun i skindtøj. Kvinderne syede tøj af

skind og pels fra de dyr, mændene fangede. Det var vigtigt, at man

syede tøjet rigtigt og brugte det rigtige skind og pels, for ellers kunne

man ikke holde varmen. I 1600 tallet kom der europæer til landet. De

havde stof og glasperler med. Skindet blev byttet ud med stof i

dragterne. Hvis man havde mange perler på, blev man beundret. Med tiden

blev dragterne til, som de ser ud i dag.

Kvindernes dragter er røde og farverige med en stor perlekrave. På

benene har kvinderne sorte bukser og lange støvler af sælskind, som er

dekoreret med flotte broderier.

Mændenes dragt består af en hvid anorak og sorte bukser. Mændenes sko

er lavet af sælskind. I dag bruger man kun dragterne

til store begivenheder som fx en barnedåb.
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Hvad laver man den store krage på kvindernes dragter af?

Hvad laver man støvlerne af?

Lav flotte mønstre på denne kvindes nationaldragt.
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Grønlands klima er barsk, fordi der de fleste steder er koldt hele året

rundt. Samtidig er det meste af landet dækket af is. Derfor er der ikke

så mange forskellige dyr, som kan leve i Grønland. I havet omkring

Grønland lever der mange fisk og andre dyr, som kan være føde for

dyrene på land. Derfor lever de fleste dyr i Grønland i vandet eller langs

kysterne, ligesom menneskerne.

På land lever der kun 9 forskellige pattedyr. Alle disse dyr har tykke

pelse, som gør, at de kan holde varmen. Det mest kendte dyr i Grønland

er nok isbjørnen. Det store dyr lever mest i det nordøstlige Grønland, og

kommer sjældent frem, hvor

der er mennesker.

Moskusoksen er en langhåret

okse, som naturligt lever i det

nordlige Grønland. Man har gennem

tiden forsøgt at øge antallet af

moskusokser ved at sætte dem ud rundt

omkring i Vestgrønland.

Et andet pattedyr, der lever på land i

Grønland, er rensdyret. De lever vildt i

Vestgrønland, hvor de lever af det græs og

grønt, de nu kan finde. Rensdyrene i

Østgrønland er i dag uddøde.

De sidste landlevende pattedyr er

polarræven, sneharen, lækat, halsbånds-

lemming, polarulv og jærv. De sidste fire

lever højt mod nord, hvor der ikke bor
mennesker.

Isbjørnen er verdens største landlevende rovdyr. 
De fleste isbjørn i Arktis lever i Grønland.

Moskusoksen kan kendes på den 
meget lange pels og de buede 
horn, som sidder ned langs 
hovedet.
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I Grønland lever der kun 9 forskellige pattedyr på land. Hvorfor?

Skriv de 9 pattedyr, der lever på land i Grønland, her: 

Hvad har alle de 9 landlevende pattedyr tilfælles?
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Dyrelivet i havet omkring Grønland har altid haft meget vigtig betydning

for dyr og mennesker, som lever i Grønland, Havet omkring øen er et

stort spisekammer, som livet på land har tilpasset sig efter. Selv i dag

har havdyr som fx rejer og fisk stor betydning for Grønland, som

fanger og sælger disse til andre lande.

I vandet lever der både sæler, hvaler, hvalrosser,

fisk og skaldyr. Der findes seks forskellige

sælarter i Grønland. Sælen har været et vigtigt dyr for menneskene i

Grønland, som altid har jagtet dyret. Grønlænderne spiser sælkødet og

bruger skindet til tøj og både. De to mest almindelige sælarter i Grønland

er grønlandssælen og ringsælen.

I vandet omkring Grønland findes der også mange hvaler. Der er både

store og små hvaler. En af de mindre hvaler, som lever fast omkring

Grønland, er narhvalen. Den lille hval er kendetegnet på hannernes ene

lange stødtand.

De fleste hvaler i Grønland kommer forbi

om sommeren, hvor havisen er væk, og

havet er fyldt med føde. Hvaler, som

kommer frem om sommeren, kan være

pukkelhvaler, vågehvaler og endda den store blåhval. Derudover lever der 

bl.a. også spækhuggere, finhvaler og grønlandshvalen. 

Helt mod nord lever hvalrossen. Havdyret med de store stødtænder er 

der ikke så mange tilbage af, da både

jagt og klimaforandringer har fået

antallet af hvalrosser til at falde.
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Hvorfor er havdyrene omkring Grønland vigtig for Grønland?

Nævn 6 havdyr, som laver i Grønland:

Hvornår er der flest hvaler omkring Grønland?

Hvorfor er der ikke så mange hvalrosser tilbage?
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Klimaet i hele verden er ved at ændre sig, og temperaturen på Jorden bliver 

højere. Det er især på grund af al den forurening vi mennesker laver på Jorden. 

I Grønland er det meget tydeligt, når klimaet bliver varmere, fordi der normalt 

er ret koldt. Man kan se på Indlandsisen, at den smelter mere og mere. 

Indlandsisen er meget tyk og består af helt vildt meget fastfrosset vand. 

Hvis det vand smelter og kommer ud i havet, vil vandet her stige. Om 30 år vil 

vandstanden i hele verden måske stige til 50 cm mere, end den er nu. Hvis hele 

Indlandsisen smelter, vil havene stige med 7 meter i hele verden. Det vil betyde 

at nogle landområder vil blive oversvømmet. Store dele af Danmark vil også 

ligge under vand. Siden 2004 er der smeltet mere indlandsis end nogensinde 

før.

Menneskerne, der lever i Grønland, kan også mærke, at det bliver varmere. En 

vigtig ting for grønlænderne er deres fiskeri. De fisker mange steder ved at 

køre hen over havisen, men den is, de fisker på, bliver tyndere og mere farlig at 

gå på. Det kan dyrene også mærke. Isbjørne og hvalrosser bruger isen til at 

fange fisk på, men nu er isen for tynd mange steder.

Når temperaturen stiger i Grønland, kan det
give problemer for de dyr, der lever

der, som er afhængig af isen og
føden i det kolde hav.

Samtidig
giver det også
mulighed for
nye blomster
og dyr kan leve
der. 
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Hvordan kan man se, at vejret bliver varmere i Grønland?
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I Grønland har man kørt med

hundeslæder i mange år. Slæden bliver

især brugt, når fjordene er frosset

til is. Slæden bliver trukket af tre til

tyve hunde, som kan løbe 60 km på en

dag. Hundene bor udenfor hele året

rundt. De spiser fisk, sælkød og en

masse spæk, så de kan holde varmen.

I Grønland er hundene af racen

”grønlandsk slædehund”, og de

forsøger at holde racen ren.

Man har også hundeslæder i andre

kolde lande som fx Canada,
Finland og Nordnorge.

En ulo er en særlig grønlandsk kniv,

som også bliver kaldt ”kvindekniven”.

Det er en rund kniv med et skaft i

toppen, som de grønlandske kvinder

bruger til at skære skindet af

sælerne med. Før de fik metal til
Grønland, blev de lavet af sten.

En tupilak er en lille figur, som er

udskåret i knogler, gevir eller

stødtænder fra forskellige dyr.

Tupilakkerne skulle beskytte ejer-

manden mod fjender. Tupilakken
blev lavet i hemmelighed og når den

var færdig, sang man en

tryllesang for den.

I dag kan man købe dem

som souvenir, når man

besøger Grønland, men

tupilakker, som er lavet

af narhval-tand, må ikke

komme ud af landet.

Det grønlandske flag hedder

”Erfalasorput”, som betyder ”vort

flag” på grønlandsk. Flaget er lavet i

1985 af Thue Christiansen. De røde

og hvide farver er fra det danske

flag, Dannebrog, og symboliserer

forholdet til Danmark. Den runde

cirkel i midten skal symbolisere

solen, som er på vej op over
polarisen med lys og varme.
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Når grønlænderne skal fejre en særlig

begivenhed, holder de ”kaffemik”. Det

kan være fødselsdag, barnedåb,

første skoledag, konfirmation osv.

Det fungerer lidt som et slags åbent

hus, hvor gæsterne kommer på

forskellige tidspunkter. Man er heller

ikke til festen alt for længe, for så

skal man gøre plads til nye gæster.

Til kaffemik bliver der serveret

grønlandske retter med fisk,

rensdyrkød, moskusoksekød og

forskellige hjemmebagte kager. Dertil

serveres vand, sodavand og

selvfølgelig kaffe.

Kaffemik varer hele dagen, og

personen, der skal fejres, får hilst på

mange mennesker i løbet af dagen.

Til kaffemik har man almindeligt tøj

på, hvis det fx er en fødselsdag. Ved

store begivenheder har de national-
dragten på.

I de arktiske lande har man en helt

særlig form for OL. Det kaldes ”Arctic

games”, og Grønland er rigtig gode til

det. Sportsgrenene er meget

anderledes end ved det normale OL.

Det kan være:

- Fingertræk

- Øretræk

- Højdespark

- Flåning af sæler på tid.

- Kravle længst på knoer og

tåspidser

- Snow-snak: Glide en pind længst

hen ad isen.

Derudover er der også de mere

almindelige sportsgrene som skiløb og

skøjteløb.

De arktiske sportsgrene stammer fra

gammel tid, hvor inuitterne

konkurrerede på bopladserne. Mange

af konkurrencerne er hårde og kræver

mentalt og fysisk styrke for at

kunne holde det ud. I det gamle

fangerliv var styrke og udholdenhed

vigtigt for at kunne overleve.

I dag er sportsgrenene almindelige

sportsgrene i de arktiske lande og i

Grønland har nogle af skolerne også

taget det ind.
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Sæt pil fra sætning eller billede til det ord, det passer til, i midten.

Slæde, som 

bliver 

trukket af 

hunde.

Erfalasorput

En form for 

en fest, til at 

fejre vigtige 
begivenheder.

Lille figur 

udskåret i 
knogle.

Kniv til at 

skære 

skindet af 
sælerne med. 

En slags 

olympiske 

lege for de 

arktiske 
lande.

Kvindekniven
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Det grønlandske sprog tales af næsten 70.000 mennesker, hvor 20.000

af dem er i Danmark. Det har mange ting til fælles med andre sprog i det

arktiske område, man det grønlandske sprog er ikke så truet som de

andre sprog.

Der er overordnet to forskellige grene af grønlandsk.; vestgrønlandsk og

østgrønlandsk. Den vestgrønlandske er den mest udbredte. Det

vestgrønlandske sprog har tre forskellige dialekter.

Det grønlandske sprog er meget anderledes end det danske. Vi bygger

vores sætninger op ved sige ordene efter hinanden, hvor grønlandsk kan

samle en hel sætning i et ord.

Fx: Det sner lidt = nittaalaannguarpoq

På grønlandsk er ordene forskellige alt efter hvem, der gør det og

hvornår. Så personer og tid er gemt inde i ordene.

Det grønlandske sprog lyder også meget anderledes end det danske. De

bruger nogle andre lyde, som vi ikke bruger.

• To L’er bliver til en læspelyd, hvor man lægger tungen fladt

i ganen, mens man puster luft ud. Det samme gør LR, når de står

ved siden af hinanden inde i ordet.

Prøv at sige ILLILLU (Her er der to læspelyde).

• T lyder tit som D.

• Q Rigtig mange ord har Q i sig. Når Q udtales, er det tit en klik-lyd

helt nede i halsen, hvor det bagerste af tungen støder mod svælget.
Tekst og illustrationer © opgaveskyen.dk



hej aluu

vi ses! takuss!

i lige måde illillu

tak qujanaq

Hvordan går det? Ajunngi?

Det går godt Ajunngilanga

Jeg hedder [navn] [navn]mik ateqapunga

farvel baaj

ja aap

nej naamik

hvad? suna?

undskyld aperilaarlanga

Hvad hedder du? Qanoq ateqarpit
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mor anaana

bedstemor aanaa

bedstefar aataa

far ataata

datter panik

søn erneq

sæl puisi

isbjørn nanoq

slædehund qimuttoq

hvalros aaveq

moskusokse umimmak
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kajak qajaq

iglo illuigaq

hundeslæde qamutit

sne aput

Grønland Kalaallit Nunaat

Danmark Qallunaat Nunaat

hus

indlandsis sermeq

illu

Godthåb Nuuk

lufthavn mittarfik
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Aluu

Aluu

Ajunngi?

Ajunngilanga
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Qanoq ateqarpit?

Piamik ateqapunga

Baaj!

Takuss!
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nanoq

aaveq

qajaq

puisi

illuigoq

aput

qamutit

umimmak
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Er det sandt eller falsk? Sæt kryds.
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Grønland ligger ved siden af Australien.

Grønland er den største ø i verden.

Erik den Røde kom til Grønland i 982.

Erik den Røde kom fra Skanderborg.

De første mennesker i Grønland boede i igloer.

Der findes 32 forskellige pattedyr i Grønland.

Kvindernes nationaldragt er pyntet med perler.

Fisk og dyr i havet er stadig vigtig for Grønland.

Man har nationaldragten på i skole hver mandag.

Der lever hvalrosser i Grønland.

En ulo bruges til at klippe slædehunde med.

Kaffemik er grønlænderens måde at holde fest på.

sandt       falsk



Hvad har du lært om Grønland nu? Skriv løs på linjerne. 

Jeg har lært at ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Jeg har lært at ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Jeg har lært at ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Jeg har lært at ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Jeg har lært at ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Jeg har lært at ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Jeg har lært at ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….
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