
Sølvblomst
–  a f  C e c i l i e  E k e n

U n d e r v i s n i n g s f o r l ø b  t i l  4 . - 6 .  k l a s s e  u d a r b e j d e t  a f  Tr i n e  M a y

Tag med Jonas ind i en magisk have, fuld af gamle planter og træer.

 Gå på opdagelse i haven og i huset, der hører til. 

Der sker mystiske ting. I huset. I haven. 

Og måske også i Jonas. 

VÆRKFORLØB
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INTRO

Her skal du læse og arbejde med romanen Sølvblomst. Den blev oprindelig udgivet 

i 2002, men udkom i en ny, flot udgave i 2021, og det er denne nye udgave, du skal 

læse og arbejde med her.

Hvordan skal vi arbejde?
De første kapitler læser jeres lærer op, og herefter læser I romanen hver især. Un-

dervejs gør vi ophold, hvor I skal drøfte det, I har læst. Det foregår i en læsegruppe. 

Det er jeres lærer, der sammensætter grupperne, og I arbejder i samme gruppe i hele 

forløbet. Af og til splitter I læsegruppen op i to makkerpar.

Udover samtaler er der også forskellige aktiviteter, I skal lave undervejs. Her går vi 

bl.a. tæt på de personer og steder, I møder i bogen. Og på, hvordan forfatteren har 

arbejdet med sproget.

Din foldebog
Som det allerførste skal du folde en stor foldebog. Mens du læser og arbejder med 

romanen, er den din samlemappe, hvori du gemmer de ting, du får lavet. Og til sidst 

skal du lime udvalgte ting ind i foldebogen, så den bliver din samlede analyse og 

fortolkning af romanen. Fold din foldebog sådan her:

Tag et A3-karton, gerne i en farve, der matcher romanens omslag.

Fold arket, så det ligner et skab med to låger sådan her:

 

 

 

Tag nu et A4-karton, og klip det over på midten i to halvdele. Sæt dem fast med tape 

i bunden og toppen af ‘midtervæggen’ af din foldebog, sådan her:
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Når planter pryder sproget
Det er ikke kun i haver, planter kan pynte. De pryder også vores sprog. Der er mange 

talemåder, ordsprog og metaforer, hvori planter indgår. 

Talemåder, ordsprog og metaforer skal ikke forstås konkret, men er sproglige billeder. 

Altså bliver planterne billeder på menneskers måde at leve på. 

Gå sammen med en makker, og tal om, hvad det betyder, hvis et menneske

-   slår rødder

-   blomstrer op

-   sætter frø

-   spirer

-   visner hen

Prøv at sige nogle sætninger, de sproglige billeder indgår i.

Saml op i klassen på de sproglige billeders betydning, og tal om:

• Kender I andre eksempler på billedsprog?

• Hvorfor bruger vi sproglige billeder, når vi skal fortælle noget? Vi kunne jo også 

bare sige det helt konkret.

NU er det tid til at se nærmere på romanen Sølvblomst.

Bogens ydre
Undersøg i makkerpar bogens omslag:  

Se godt på dens for- og bagside uden at læse bagsideteksten, og tal om: 

-   Hvor er vi? 

-   Hvem er mon personen, der kigger frem på forsiden?

-   Hvordan har personen det?

Tal om bogens titel, Sølvblomst. 

-   Hvad tænker I om dét ord?

-   Hvordan ser en sølvblomst ud? 

Læs også bagsideteksten. 

FØR DU LÆSER
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Fra bogens ydre til dens indre
Nu har I talt om, hvordan bogen ser ud, og hvilke signaler, dens omslag sender. Men 

hvordan er den mon indeni?

Hvilke forventninger har I til bogens 

- handling: Hvem og hvad mon den handler om?

-   genre: Er det mon en realistisk eller en fantastisk fortælling? Hvorfor?

-   temaer: Har I allerede nu en fornemmelse af, hvad bogen drejer sig om – altså 

  hvilke problemer, den tager op?

Tal om jeres forventninger i makkerparret, og notér dem i stikord her:

Handling

Temaer

Genre

Udveksl bagefter jeres forventninger til bogen i klassen.
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En fagtekst
Inden historien går i gang, er der bragt en kort fagtekst i bogen: Selenicereus gran-

diflorus, Nattens dronning. 

I en fagtekst er der tit mange fagudtryk. Det gælder også denne.

Læs den korte fagtekst op i klassen, og tal om, hvad ordene rigt forgrenet, klatreplante, 

skud, torne, luftrødder, tværsnit og blomsterdytige betyder.

Tegn bagefter i boksen her, hvordan I forestiller jer planten ser ud. 

Tal i klassen om:

Det er sjældent, at en roman begynder med en fagtekst, så planten Nattens dronning 

må have en betydning for historien.

• Hvad har fagteksten mon med historien at gøre?

• Hvad tænker I om plantens navn, Nattens dronning?

• I litteratur kan der være symboler. Det er også en form for sproglige billeder, 

som kan betyde mere og andet end det konkrete.  

- Kan planten mon have en symbolsk betydning? Hvordan?
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Lyt til jeres lærers oplæsning af første kapitel, Roserne.

Læsegruppe
Gå sammen i jeres læsegrupper, og tal om spørgsmålene her. Der er fire overskrifter 

med spørgsmål, og I er på skift ordstyrer for én overskrift. Ordstyreren er den, der 

får samtalen i gang. Altså er det ordstyreren, der læser spørgsmålet op, kommer med 

sit bud på svar, og herefter hører de andre i gruppen, hvad de tænker om spørgs-

målet.

Jonas og Simon 
• Jonas og Simon har været bedste venner siden børnehaven. 

- Hvordan tror I, deres venskab har været? Hvad har de lavet sammen?

• Er deres venskab ved at ændre sig? Hvordan?

• Hvordan er de to drenge forskellige?

• Jonas tænker: Måske gør hun et eller andet, som jeg kan fortælle Simon om i 

morgen. Jeg hører allerede mig selv sige: “Du skulle have været der. Det så bare så 

skægt ud.” 

- Hvad fortæller det om Jonas? Og om Jonas’ og Simons forhold?

Heksen
• Hvorfor kalder Jonas og Simon kvinden for heksen?

-  Hvordan ser hun ud? 

-  Hvordan opfører hun sig? 

-  Hvordan bor hun?

-  Og hvordan har hun det?

- Hvad ved vi om heksen? Og hvad forestiller  I jer om hende? Hvilket liv,  tæn- 

ker I, hun lever?

Heksens have
• Da Jonas cykler alene ned til heksens have, tænker han: Der er noget ved den have. 

- Hvordan er haven anderledes end andre haver?

Sproget
Find det tredje afsnit på side 12, der begynder med ordene Med et suk sætter jeg 

mig…

Læs afsnittet op for gruppen. Tal bagefter om:

• Hvilke sanser gør forfatter Cecilie Eken brug af i afsnittet?

- Hvad betyder det for jeres oplevelse af teksten?

MENS DU LÆSER
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• Hvad kan I ellers sige om sproget?

-  Ligner det fx det sprog, I selv bruger, når I taler, eller er det anderledes?

-  Hvordan?

• Er der noget i teksten, der viser, at den er skrevet for over 20 år siden? Hvad?

Personkort
Nu skal du påbegynde din indsamling af ord om bogens personer. Brug person- 

kortet, som du finder på næste side. 

Skriv ord om Jonas og om heksen i de to øverste felter. Det kan være ord fra teksten, 

eller det kan være ord, du selv tænker om dem. Brug de pointer, I kom frem til i 

samtalen.

Fyld ikke felterne helt op nu, for der skal være plads til flere ord, efterhånden som du 

lærer personerne bedre at kende. Gem derfor personkortet i din foldebog.
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Personkort

Jonas Heksen/Fru Qvist
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Gå ind i haven – og lad filmen rulle
Når vi læser eller lytter til en fortælling uden billeder, skaber vi selv billeder, for vi 

ser en slags film i hovedet, hvor vi forestiller os, hvordan personerne eller stederne 

ser ud. 

Her får du hjælp til at få filmen til at rulle i dit hoved. 

Luk øjnene, og forestil dig, at du åbner lågen til heksens have og går derind. 

Din lærer læser nogle spørgsmål op, mens du tænker over svarene.

Fortæl bagefter hinanden i makkerpar, hvordan der så ud i jeres indre film. 

Videre i teksten
Lyt nu til din lærers oplæsning af bogens andet kapitel, Ambulancen.

Læsegruppe: Personer
Tal om spørgsmålene her i læsegruppen. I er ordstyrer på skift for ét punkt.

• Jonas har glædet sig til at fortælle Simon om heksen. 

- Hvordan reagerer Simon?

-  Hvad synes I om det?

• Hvordan opfører Simon sig ellers over for Jonas?

-  Hvad synes I om det?

-  Og hvordan reagerer Jonas på Simons adfærd?

• Hvad kan I sige om Jonas’ familieliv? 

• Hvad tænker Jonas sidst i kapitlet, da han kigger ind i heksens hus? 

Skriv flere ord om Jonas i dit personkort.

Makkerpar: Sproget
Når forfatter Cecilie Eken beskriver, hvordan Jonas oplever situationen i haven, bru-

ger hun igen mange sanser. 

Find tredje afsnit på side 21, der begynder med: I lang tid ligger jeg stille… 

Læs herfra og resten af siden i makkerpar, og tal undervejs om, hvilke sanser, forfat-

teren inddrager.

Noter i skemaet på næste side:
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Sammenlign jeres skemaer i klassen.

Cecilie Eken varierer også sine verber. Jonas ser ikke indkørslen, han skimter den.

Og i stedet for, at han hører stemmer, opfanger han dem. Og en myre går ikke – nej, 

den vandrer. 

Tal i klassen om, hvad det betyder for jeres indre film, at forfatteren skriver med 

sanserne og varierer sine verber, som hun gør.

Høresansen

Synssansen

Følesansen

Lugtesansen



© Trine May Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med 
Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen

11

Skriv selv med sanser
Forestil dig, at du en sommerdag træder ind i en gammel have, en stor skov, eller at 

du sætter dig på en bred sandstrand. 

Skriv en kort tekst i nutid med en jeg-fortæller. Der skal ikke ske en masse handling 

– din tekst skal være en beskrivelse af din oplevelse og dine sansninger.

I din tekst kan du derfor komme ind på:

- hvad du ser

-  hvad du hører

-  hvad du føler eller mærker

-  hvordan der lugter

Prøv også, om du kan variere dine verber.
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Præsenter din tekst
Læs jeres tekster op på skift i læsegruppen, og tal efter hver oplæsning om:

- Fik I flere sanser i spil?

- Varierede I jeres verber?

- Gjorde de to fif jeres tekster gode? Hvordan?

Vælg en af jeres fire tekster, som læses op for klassen. Tal bagefter i klassen om:

Kapitlet slutter på højt spændingsniveau med ordene: I det samme hører jeg en 

skrabende lyd nede fra låsen, og døren giver efter for min vægt. 

• Hvad sker der mon nu?

Videre i teksten

Nu er I kommet godt ind i romanen, så resten skal I læse hver især på egen hånd.

Læs de næste to kapitler, Stemmen og Testamentet. 

Genrer
Overordnet kan man dele fortællinger op i realistiske og fantastiske fortællinger. 

De realistiske er dem, der ligner virkeligeheden. Selv om det er en opdigtet historie, 

kunne det hele godt ske i virkeligheden. 

De fantastiske fortællinger er overnaturlige – her sker magiske ting: Måske er her 

overnaturlige væsener eller magiske objekter. Eller måske har personerne overna-

turlige evner. 

Tal i klassen om

• Har I indtryk af, om Sølvblomst en realistisk eller en fantastisk fortælling? 

- Hvad gør den til det ene eller det andet?

• Har romanen gysertræk? Hvordan? 

• Har den eventyrtræk? Hvordan?

Læsegruppe
Gå sammen i læsegruppen, og tal om spørgsmålene her. Igen er I på skift ordstyrer 

for én overskrift med spørgsmål:
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Heksens hus
• Hvordan er der i heksens hus?

- Hvordan er luften derinde?

-  Hvordan havde hun indrettet sig?

-  Hvilke ting, lagde I især mærke til?

-  Hvordan er husets stand?

Personer: Heksen/Fru Qvist
En persons bolig kan være med til at fortælle om, hvordan personen er.

• Hvilket liv tænker I, fru Qvist har haft? 

Hvad tror I, var vigtigt for hende? Fx får vi at vide, at hun havde mange penge, men 

hendes hus er ikke dyrt og prangende. Hvad kan det fortælle om hende?

Personer: Advokaten
• Hvordan ser advokaten ud? Og hvordan går han klædt? 

• Hvordan omtaler han fru Qvist?

-  Og hvordan forholder han sig til hendes testamente?

-  Hvad synes I om det?

• Hvad anser han for vigtigt i livet?

-  Sammenlign hans livssyn med fru Qvists livssyn.

• Kan I lide ham?

- Hvorfor? / Hvorfor ikke?

Prøv at sige nogle af hans replikker på måder, I tænker, han siger dem.

Brug også den mimik og det kropssprog, I forestiller jer, han har.

Personer: Jonas
• Hvorfor begynder Jonas at vande planterne? 

- Hvad fortæller det om ham?

- Ville du gøre det samme?

• Ville du turde gå rundt i et gammelt, forladt hus, som en person netop er død i?

-  Hvorfor? / Hvorfor ikke?

-  Hvad fortæller det om Jonas, at han gør det?

• Hvorfor siger han ja til advokatens forslag?

-  Hvad ville du gøre?
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Tal til sidst om, hvem I tror, det er, der har ringet til advokaten.

Saml op på spørgsmålene i klassen.

Personkort
Skriv, på baggrund af samtalen, flere ord ind i dit personkort om Jonas og fru Qvist. 

Skriv Advokaten som overskrift i det tredje felt, og skriv ord om ham der.

Spørgsmål
Her skal I forestille jer, at fru Qvist stadig er i live, og I skal gå i dialog med hende og 

advokaten. Hvad vil I spørge dem om?

Gå sammen i makkerpar, og formuler gode spørgsmål til dem begge. Det skal være 

spørgsmål, der gør os klogere på, hvem de er. Fx Hvorfor har du ikke fået lappet taget 

på dit hus, fru Qvist? eller Hvorfor valgte du at blive advokat, Poul Hvasgaard?

Skriv jeres spørgsmål her:

Spørgsmål til fru Qvist Spørgsmål til advokaten
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Den varme stol
Vælg to elever fra klassen. Den ene er fru Qvist. Den anden er advokaten. De sætter 

sig i hver sin stol foran tavlen, så alle i klassen kan se dem. 

Stil dem jeres spørgsmål. De to elever svarer, som de tænker fru Qvist og advokaten 

ville svare. Og på måder de ville svare på. Tænk på deres stemmer, mimik og krops-

sprog.

Tegn dine indre billeder
Lav en tegning på et liggende A4-ark af fru Qvist, hendes hus og have. Tegn tanke-

bobler, der peger ned mod fru Qvist, og skriv i boblerne, hvilke værdier, hun lagde 

vægt på – hvad hun fandt vigtigt i livet.

Gem tegningen i din foldebog.

Videre i teksten

Læs nu de næste tre kapitler, Tårnværelset, Sengen og Nattens dronning.

Læsegrupper
Tal om spørgsmålene her i læsegruppen. Igen er I på skift ordstyrer for ét punkt

• Hvordan tror I, Sølvblomst ser ud?

• Er hun et menneske eller et overnaturligt væsen?

• Hvordan har Jonas det, da han igen besøger huset i begyndelsen af kapitlet 

Sengen?

- Er han fx bange, rolig, glad, trist – eller hvad?

-  Hvad fortæller det om ham? 

• Hvordan reagerer han, da han igen hører stemmen?

-  Hvad fortæller det om ham?

-  Hvordan ville du reagere

 

Saml op på spørgsmålene i klassen, og tal herefter om, hvad der mon sker nu. Skriv 

flere ord om Jonas på dit personkort.

Planter og mennesker
Jonas sammenligner de mange planter med mennesker, fx tænker han: 

Det eneste, jeg ved, er, at de skal have vand og sollys for at overleve. Faktisk ligesom 

mennesker.
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Jeg prøver at sige noget til alle de planter, der ikke ser ud til at trives. Det er næsten som 

at trøste et menneske.

Jeg er sikker på, at I nok skal få et nyt hjem hos én, der vil passe rigtig godt på jer.

 

Tal om spørgsmålene her i klassen:

• Kan de mange planter være billeder på mennesker?

-  Hvad har planter til fælles med mennesker?

-  Hvad har fru Qvists planter til fælles med Jonas’ situation?

• Da Jonas får kontakt med stemmen, får heksen/fru Qvist endnu et navn, 

Blomstermor, og Jonas tænker: Det begynder at føles forkert at tænke på hende 

som “heksen”.

-  Hvorfor tænker han sådan?

-  Hvordan ændrer han syn på fru Qvist her?

• Hvordan har hans venskab med Simon yderligere udviklet sig? 

• Da han har vandet planterne, vasker han også vinduerne. Kan alle hans gøremål 

i huset sammenlignes med hans eget indre liv? Hvordan?

Personkort
Skriv, på baggrund af samtalen, flere ord ind i dit personkort om Jonas og fru Qvist.

En alenestund i naturen
Da Jonas har vandet planterne, sætter han sig i skyggen under et pæretræ og spiser 

sin madpakke. Og han bliver siddende lidt, efter han har spist. Han hører en græs-

slåmaskine og en radio i det fjerne (side 75).

• Hvordan har han det lige her?

-  hvad tænker han mon på?

-  hvorfor tror I, han bliver siddende?

Udfyld tankeboblen med hans tanker på næste side.
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Gør som Jonas
Har I prøvet at sidde i naturen og nyde en stund for jer selv? Det skal I nu.

Sæt jer et sted i et kvarter – gerne udenfor, hvis vejret er til det – ellers et sted inde, 

men I skal sidde alene hver for sig, og I må ikke have noget med – heller ikke tele-

foner.

Skriv om din alenestund
Skriv bagefter om din alenestund på næste side. Brug et kvarter. Du kan fx komme 

ind på:

• Hvordan var det at være alene?

• Hvad tænkte du på?

• Hvad så, hørte, duftede eller følte du?

• Var der noget særligt, du lagde mærke til?

• Manglede du noget, mens du sad der? Hvad?

• Hvordan var det at undvære det?
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Læsegruppe
Gå sammen i jeres læsegrupper, og læs jeres tekster op for hinanden. Tal bagefter om:

• Er det godt at kede sig engang imellem? 

-  Hvad kan man have ud af det?

• Som I ved, er Sølvblomst skrevet for mange år siden, da ingen børn havde sin 

egen telefon. Det har de fleste børn i dag.  

Hvad tror I, det betyder for børns måde 

-  at være sammen på?

-  at være alene på?

-  at opleve naturen på?

• Hvilke fordele og ulemper har telefonen som allemandseje medført? 

Saml op på spørgsmålene i klassen.

Videre i teksten
Læs nu de næste tre kapitler, Plantepigen, Brevet og Hulen.

Læsegruppe
Tal i læsegruppen om spørgsmålene her. Igen er I på skift ordstyrer for ét punkt.

• Hvad er Sølvblomst for et væsen?

-  Hvor kommer hun fra?

-  Hvordan ser hun ud?

 

Find jeres personkort, og skriv Sølvblomst som overskrift i det sidste felt. Skriv ord 

om Sølvblomst i feltet.

• Fru Qvist skriver i sit brev, at ingen må høre om Sølvblomst, fordi de så vil 

udnytte hende, lave eksperimenter med hende, vise hende frem for penge, måske 

endda slå hende ihjel for at skære hende op og kigge ind (side 95).

-  Hvad fortæller det om fru Qvists syn på mennesker?

-  Er I enige med hende i, at mennesker er sådan?

 

Skriv også flere ord ind i fru Qvists felt på personkortet.

• Vi møder ikke Evy, men hører om hende. Hvad er jeres indtryk af hende?

-  Hvorfor har fru Qvist tillid til Evy?

• Simon begynder igen at vise interesse for Jonas. Hvordan?

-  Hvad sker der mon nu?
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Jonas’ muligheder
Jonas har nu forskellige muligheder:

- Han kunne fortælle det hele til sine forældre og vise dem brevet

- Han kunne fortælle det hele til advokaten

- Han kunne fortælle det hele til Simon

- Han kunne glemme alt om Sølvblomst og flytte til sin nye by

Drøft de forskellige muligheder i gruppen, sådan at I på skift fortæller om én af de 

fire muligheder: 

Hvad ville der ske

- med ham selv? 

- med Sølvblomst?

 

De andre byder også ind med deres tanker om hver mulighed.

Videre i teksten
Læs nu resten af romanen.

Tal i klassen om
• Historien slutter meget dramatisk. Genfortæl, hvad der sker i slutningen 

-  med huset

-  med Sølvblomst

-  med Jonas’ og Simons venskab

 Hvordan forstår I slutningen?

• Hvordan har Jonas ændret sig gennem fortælingen?  

• Hvordan har Simon ændret sig gennem fortællingen?   

• Hvad tror I, der videre sker men Jonas og Sølvblomst?

-  Får Jonas’ nye nabo mon en vigtig rolle i hans liv? Hvordan?

-  Og hvad sker der mon med sølvblomst?

Romanen som helhed
Så har du oplevet hele romanen, så nu er det tid til at se på den som helhed. Du skal 

her gå tæt på romanens personer, genre, sprog og temaer. 

EFTER DU HAR LÆST
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I har allerede været inde på det hele i jeres drøftelser og aktiviteter undervejs, men 

her skal I samle trådene og færdiggøre jeres foldebog.

Gå tæt på: Romanens personer
Find dit ordkort, hvori du har skrevet ord om Jonas, fru Qvist, advokaten og Sølv-

blomst. Dine ord skal du bruge her, hvor du skal lave en personkarakteristik af de 

fire personer. 

Få to ark af din lærer. På hver ark er omridset af to bøger. Fold arkene langs den 

stiplede linje, så omridset af bøgerne vender ud og er synlige. Klip bøgerne ud. Vær 

opmærksom på, at du skal klippe gemmen to lag papir.

Nu har du fire små bøger – en til hver af de fire personer. Tegn de fire personer uden 

på hver sin bog. Luk op for bogen, og skriv om personen indeni. Brug begge sider.

 

I din tekst kan du fx komme ind på personens:

Hverdag Hvilken hverdag har personen?

Forhold til andre Hvordan er personens forhold er til andre mennesker?

Forhold til naturen  Hvordan er personens forhold til naturen?

Værdier Hvad synes personen er vigtigt i livet?

Udvikling Udvikler personen sig gennem fortællingen? Hvordan?

Din opfattelse Kan du lide personen? Hvorfor? / Hvorfor ikke?

Lim dine fire små bøger ind på midtervæggen i din foldebog. Skriv Personer som 

overskrift.

Gå tæt på: Romanens sprog
Inden I læste romanen, talte I om, at planter indgår i sproget på mange måder – også 

som billedsprog. Og I talte om, at der i litteratur kan være symboler. 

Når man læser litteratur med symboler, er der flere lag i teksten: Der står ét på lin-

jerne, men måske kan der ligge en anden betydning bagved. Når man på den måde 

læser mere ud af teksten end det konkrete, tolker man teksten. Man siger, at man 

læser teksten med fordobling. Og vi kan læse helt forskellige ting ud af en tekst, når 

vi læser med fordobling. Der er ingen facitliste med rigtige og forkerte tolkninger.

I Sølvblomst kan der også være flere lag. Fx taler flere personer mod romanens slut-

ning om, at der snart bliver tordenvejr.

• Kan der ligge en symbolik her? Hvordan kan den i så fald tolkes?
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• Og hvad med Nattens dronning? Kan den være et symbol på noget? I talte 

allerede om det, inden i læste historien. Har I ændret jeres opfattelse?

• Og hvad med porcelænsdukken? Kan den have en symbolsk betydning? 

Hvordan?

• Kan det også have en symbolsk betydning, at Jonas ikke vil have sit legetøj med 

sig til det nye hus? Hvordan kan det tolkes?

• Kan planterne være billeder på mennesker? Hvordan?

• Og hvad med Sølvblomsts handling til allersidst? Og træet, der vokser frem?

Symbol-foldebog
Vælg nogle af eksemplerne – eller selv find andre eksempler fra romanen, og lav en 

symbolfoldebog, hvori du viser din tolkning. Lav den sådan her:

Tag et A5-ark, og fold det på midten. Klip fire ‘låger’ i det øverste papir.

  

 

 

 

 

 

 

 

Skriv dine valgte symboler uden på lågerne, fx Tordenvejr eller Nattens dronning. 

Åbn lågerne, og skriv din tolkning inde bagved.

Lim bagefter din symbolfoldebog ind i din store foldebog på indersiden af en af 

lågerne.

Symbol-leg
Her skal I finde på symboler. Hvad nu hvis advokaten eller fru Qvist var en

- en plante? 

- en bil? 

- en stol? 

- et musiknummer? 

- en middagsret?

Hvilken slags ville de så være? Skriv jeres forslag på næste side:
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Præsenter jeres forslag i klassen, og udvælg de sjoveste.

Advokaten

Plante

Bil

Stol

Musiknummer

Middagsret

Fru Qvist
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Blomsternavne
Der indgår utallige blomsternavne i romanen, og også de kan være smukke og bil-

ledskabende ord. Udover Nattens dronning hører vi fx om blyrod, mahognibregne, 

engletrompet, passionsblomst, duftranke og monstera.

Vælg et af blomsternavnene, og tegn blomsten, som ordet lyder. Fx en blomst, der 

har form som en engel, der spiller trompet. 

Skriv en kort, opdigtet ‘fagtekst’ om blomsten, inspireret af fagteksten om Nattens 

dronning, der indleder romanen. Du kan beskrive blomstens udseende, dens duft, 

dens vækst, dens blomstringstid – eller hvad du finder på.

Klip din tegning og fagtekst ud, og saml alle jeres blomster og fagtekster på en fælles 

floraplakat, som I hænger op i klassen.

I kan bagefter finde blomsternes virkelige udseende på nettet, og tale i klassen om, 

hvorfor de mon hedder, som de gør – om deres navne gemmer på en symbolik.

Gå tæt på: Romanens genre(r)
Romanen foregår i en almindelig, realistisk verden med skoleelever, forældre, advo-

kater, ejendomsmæglere osv., men den har nogle magiske indslag. Dén genre kalder 

vi magisk realisme.

Tal om spørgsmålene her i læsegruppen. Igen er I på skift ordstyrer for ét punkt: 

• Hvilke magiske indslag er der i romanen?

• Hvordan tager Jonas imod det magiske, der sker? 

- Hvordan tager I imod dem? Kan I lide magisk realisme? Hvorfor? / Hvorfor 

ikke?

• Selv om de magiske indslag ikke kan ske i virkeligheden, kan de alligevel 

fortælle noget om virkelighedens verden. De bliver billeder på noget virkeligt. 

Hvordan? 

- Hvad kan fx Sølvblomsts dramatiske handling til allersidst i romanen være et 

billede på?

• I virkelighedens verden er naturen jo faktisk ret magisk: Et lille frø kan trylles 

om til en smuk blomst eller et gigantisk træ.  

- Hvad finder I ellers ‘magisk’ i virkelighedens verden?

Skriv romanens magiske indslag på indersiden af den låge i din foldebog, du endnu 

ikke har brugt. Du kan også skrive, hvilke eventyr- og gysertræk, du mener romanen 

har.

Skriv nedenunder, hvad du finder ‘magisk’ i virkelighedens verden.
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Gå tæt på: Romanens temaer
Enhver fortælling har selvfølgelig en handling. Men overordnet drejer den sig om et 

eller flere problemer. Det kan være indre problemer, hovedpersonen slås med, eller 

det kan være problemer i et større perspektiv – i verden eller i samfundet.

Her skal I drøfte, hvilke temaer, forfatteren har sat i spil i  Sølvblomst.

Tal i klassen om: 

• Hvilke indre problemer har Jonas i sin nære verden/i sit eget liv?

• Hvilke problemer i den store verden sætter romanen spot på?

Modsætninger
Her ser I et skema med nogle modsætninger, der kan findes i Sølvblomst. Tal om, 

hvordan de kommer til udtryk i romanen. I kan skiftes til at byde ind med jeres 

tanker. Noter jeres pointer i skemaet.

Gammelt hus

Barn

Menneske

Materiel værdi

At følge strømmen og være som alle andre

Nyt hus

Voksen

Natur

Andre (gratis) værdier

At tro på sig selv og stå ved den, man er
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Følg op i en klassesamtale om romanens modsætninger.

Temakort
Find din foldebog. På de to halve A4-ark, du har sat fast med tape, skal du skrive ord 

om romanens temaer.

Skriv NATUR som overskrift på det ene ark, og MENNESKER på det andet.

Skriv og tegn på kortene om, hvilke temaer, romanen tager op om natur og men-

nesker. Du kan skrive enkeltord på flotte måder. Brug skemaet med modsætninger.

Færdiggør din foldebog
Nu skal du færdiggøre din foldebog om Sølvblomst. Luk foldebogen, og lav en flot 

forside uden på lågerne. Skriv romanens titel, Sølvblomst, dens forfatter, Cecilie Eken, 

og dekorer den på en måde, du synes, passer til romanen.

Find din tegning af fru Qvist og hendes hus, som du lavede i begyndelsen af forlø-

bet. Lim det ind på bagsiden af din foldebog.

Udstil jeres foldebøger et passende sted, fx på skolens PLC, på det lokale folkebibli-

otek eller et andet godt sted.

Afsluttende klassesamtale
I virkeligheden kan vi ikke kommunikere med naturen, men i Sølvblomst giver  

Cecilie Eken naturen en stemme gennem væsenet Sølvblomst.

• Hvis I kunne kommunikere med naturen, hvad ville I så tale med den om?

• Hvis I kunne hjælpe naturen, hvad ville I så gøre?

- Har den brug for hjælp? 

• Hvorfor tror I, forlaget har valgt at genudgive romanen så mange år efter, den 

er skrevet?

-  Er den stadig aktuel og vedkommende? Hvordan?

-  Er den blevet aktuel på en ny måde i nutiden i forhold til dengang, den blev 

skrevet? 

-  Hvordan?
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Cecilie Ekens roman Sølvblomst udkom oprindelig i 2002, men blev genudgivet i 

en ny udgave i 2019. Ved samme lejlighed udkom også en fortsættelse med titlen 

Natblomst. Forløbet her giver undervisningsideer til 2019-udgaven af Sølvblomst.

Her møder vi Jonas, som netop skal begynde i skolen efter en sommerferie, men 

som snart skal flytte til en ny by med sin familie. Jonas har været bedstevenner med 

klassekammeraten Simon siden børnehaven, men Simon viser ham ikke længere 

interesse. Han er blevet mere optaget at af være sammen med en anden fra klassen, 

som han deler sin interesse for fodbold med.

I flere år har Jonas og Simon opsøgt en gammel, vild have med et faldefærdigt hus, 

hvori der bor en ældre kvinde, de kalder heksen. De har aldrig været inde i huset og 

har aldrig mødt kvinden, men de har bygget en hemmelig hule i hendes have og har 

betragtet hende på afstand.

Jonas opsøger haven alene i romanens begyndelse og bliver vidne til, at hun hentes 

i en ambulance. Hun er død, og Jonas møder den advokat, der skal tage sig af boet. 

Advokaten beder ham stå for vandingen af de mange planter, der er i huset. Det gør 

Jonas i de følgende dage, og han opdager, at der bor et lille overnaturligt væsen i 

huset, en plantepige, der bærer navnet Sølvblomst, og som har brug for hans hjælp. 

Jonas bliver selvfølgelig overrasket over mødet med Sølvblomst, men tager imod det 

magiske med åbenhed, og sammen passer han og Sølvblomst husets mange plan-

ter. Sideløbende hermed glider han og Simon længere og længere fra hinanden, og 

samtidig pakker forældrene familiens hjem ned som forberedelse til deres flytning.

Dødsboet med den gamle have sættes til salg og fremvises for et vordende forældre-

par, der vil købe huset. Her viser Sølvblomst sin imponerende styrke, og romanen 

slutter højdramatisk med, at huset, ved hjælp af Sølvblomsts kraft, styrter sammen, 

og op vokser et gigantisk træ. Jonas flytter til sidst med sin familie til deres nye hus, 

hvor han møder en jævnaldrende nabopige. Med sig har han en gammel porcelæns-

dukke, som blev efterladt i heksens hus.

Romanen har mange lag, idet den dels fortæller historien om en helt almindelig 

dreng, der er ved at miste sin ven, men den fortæller også historien om menneskets 

forhold til og indgriben i naturen. Desuden kredses der tematisk om at tage afsked 

og møde nyt – og om at turde gå mod strømmen og stå ved den, man er.

Udover at være særdeles velfortalt i et raffineret sprog, har romanen en spændings-

optrapning med med utallige cliffhangers. Det er ikke uden grund, at den er blevet 

læst af mange børn siden den første udgivelse i 2002. 

Forløbet her er målrettet 4.-6. klasse, hvilket er et bredt spænd, så der kan selvfølge-

lig sorteres i de mange samtaleoplæg og aktiviteter, alt efter klassens niveau og den 

LÆRERVEJLEDNING



© Trine May Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med 
Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen

28

tid, I har til rådighed. Fokus er især på romanens persongalleri, dens sprog, dens 

genre(r) og naturligvis dens temaer.

Forløbets struktur
Forløbet er struktureret med den velkendte tredeling Før du læser, Mens du læser 

og Efter du har læst, men allerførst er en INTRO, hvor klassen gør sig klar til at læse 

romanen.

Her inddeles klassen i firemandsgrupper, som du på forhånd har sammensat. Den 

enkelte elev er således medlem af en læsegruppe og arbejder i samme læsegruppe 

gennem hele forløbet. Sammensæt gerne grupperne som fagligt heterogene, således 

at flere faglige niveauer er i spil i hver gruppe. Hvis en gruppe består af fire elever, 

der alle har faglige udfordringer, kan det være en uoverstigelig opgave at arbejde 

sig gennem forløbet, hvorimod eleverne kan inspirere hinanden, hvis flere faglige 

niveauer er i spil. Og selvfølgelig er det sådan for de fleste, at man kan være dygtig til 

nogle ting og være udfordret, når det handler om andre. Fx kan man sagtens være 

genial i litteratursamtaler, men udfordret, når det gælder stavning.

Når grupperne er etableret, udfærdiger hver elev sin foldebog, som undervejs i for-

løbet bruges som en samlemappe, hvori eleven gemmer sine noter, tegninger o.a., 

der produceres gennem forløbet. Hver elev skal bruge et A3- og et A4-karton og 

(dekorations)tape. Når romanen er læst, limer eleven sine endelige produkter ind i 

foldebogen, som dermed bliver udtryk for elevens samlede analyse og fortolkning 

af romanen. 

FØR DU LÆSER
Som det allerførste i denne fase rettes elevernes opmærksomhed på, at der i vores 

sprog – hvad enten det er i talesprog eller litteratur – kan indgå forskellige former 

for billedsprog og symbolske/metaforiske lag. I mange talemåder indgår planter, og 

eleverne drøfter, hvad eksemplerne kan betyde. 

Når denne samtale er bragt som indgangsøvelse, er det fordi, Sølvblomst rummer 

mange lag – både på ord- og sætningsniveau – og også hvis man ser på romanen 

som helhed. Den kan selvfølgelig læses som en hverdagshistorie med nogle eventyr-

lige/magiske indslag, uden at tillægge disse en større betydning, men man kan også 

læse dem med fordobling – altså tolke dem og fremlæse en anden betydning end 

den konkrete. Det er naturligvis forskelligt, hvordan disse lag i romanen kan tolkes, 

og selvfølgelig vil der være forskel på, om det er en elev i begyndelsen af 4. klasse 

eller en elev i slutningen af 6. klasse, der læser romanen.

Herefter sporer eleverne sig ind på deres forventninger til romanens handling, genre 

og tematik ved at undersøge bogens omslag – forside, titel og bagside.

Inden romanens fortælling går i gang, er der bragt en fagtekst om blomsten Nattens 
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dronning. Denne har karakter af et leksikalt opslag, og I drøfter, hvad den mon kan 

have med fortællingen at gøre, og eleverne tegner blomsten efter fagtekstens beskri-

velse.

MENS DU LÆSER
Der lægges op til, at du læser romanens to første kapitler op, for at klassen får en 

fælles indgang i romanens univers. Herefter læser den enkelte elev resten på egen 

hånd. Er der elever i klassen, der ikke mestrer dette, kan de naturligvis lytte til den; 

den findes også som lydbog.

Undervejs gøres ophold, hvor eleverne drøfter deres oplevelse af det læste i læse-

gruppen. Der er konsekvent bragt fire overskrifter eller fire punkter med spørgsmål, 

og gruppens fire medlemmer er på skift ordstyrer for spørgsmålene under én over-

skrift/ét punkt, som det er forklaret i forløbet. Dette sikrer, at alle kommer til orde 

i samtalerne. Saml altid op på gruppesamtalerne i klassen, inden eleverne arbejder 

videre med de næste aktiviteter.

Udover samtalerne er der nemlig også forskellige aktiviteter, hvor eleverne skal skri-

ve, tegne, stille spørgsmål o.a. I både samtaleoplæg og aktiviteter er der især fokus 

på romanens personer, sprog og genregreb. 

Personer
Den enkelte elev indsamler løbende ord om fire af fortællingens vigtigste karakterer. 

Ordene skrives på et ordkort, som således gradvist fyldes op med flere og flere ord. 

Eleverne kan notere ord, mens de læser, men mange finder det irriterende, at de skal 

afbryde deres læsning for at skrive og herefter igen ind og finde tråden i romanen. 

En sådan abrupt læsning kan også gå ud over deres læseflow, så de kan også vælge 

at skrive ord efter hvert kapitel og også efter gruppedrøftelsen. Kortet fungerer som 

stillads for elevens endelige personkarakteristikker, som udfærdiges, når hele roma-

nen er læst.

Sprog
Cecilie Eken skriver i et sanseappellerende sprog, og eleverne skal flere gange ophol-

de sig herved, ligesom de selv både skal skrive og forestille sig steder med inddragel-

se af flere sanser.

Fx skal de i en øvelse lukke øjnene og forestille sig, at de træder ind i heksens have, 

mens de tænker over en række spørgsmål, du stiller. Dette kan hjælpe dem til at få 

filmen til at rulle i den indre biograf, hvilket er helt afgørende for, at de forstår det, 

de læser. Du kan evt. sætte stille baggrundsmusik på, mens du læser disse spørgsmål 

op:

• Hvordan er underlaget, du går på i haven? 

-  Er det græs? Sten? Grene? Blade? 

-  Hvordan føles det under dine fødder? 

-  Er det blødt? Hårdt? Kantet og skarpt?
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• Hvad ser du? 

-  Hvilke farver er der? 

-  Hvilke planter? 

-  Er der orden i haven, eller er den et vildnis af planter og træer? 

-  Længst væk kan du se heksens hus. Hvordan ser det ud? 

-  Hvilken farve har det? 

-  Hvordan er husets stand? 

-  Hvad er det bygget af?  

-  Hvordan ser vinduerne ud? Hvilken farve har de? Er de store eller små? 

-  Og hvad med døren? 

-  Hvordan ser terrassen ud?  

-  Hvad er der på terrassen? 

-  Er der ryddet op, eller er der rodet? 

• Hvilke dufte oplever du i haven? 

-  Er det dufte, du kan lide? 

• Hvilke lyde hører du? 

-  Hvilke lyde er tæt på? Og hvilke hører du i det fjerne? 

• Hvordan er vejret? 

• Hvordan har du det i haven?

Genrer

Klassen drøfter undervejs, hvilke genrer, fortællingen trækker på. Den er oplagt en 

fantastisk fortælling, og da de magiske indslag forekommer i en ellers helt realistisk 

verden, tilhører romanen genren magisk realisme. Hovedpersonen Jonas er umid-

delbart forundret over de magiske indslag, men han forholder sig åbent til dem og 

accepterer dem som ret naturlige.

Romanen har også eventyrlige indslag; fx med skoven, som i eventyr ofte er der, 

uhyggelige ting sker. Også drengenes ‘heksificering’ af fru Qvist og tilstedeværelsen 

af tårnværelset leder læseren i retning af eventyr, ligesom den endimensionelle skil-

dring af advokaten, der har karakter af en type i højere grad end et individ – som vi 

kender det fra eventyrenes personskildringer.

Desuden har romanen visse gysertræk. Den er grundlæggende spændende, indi-

mellem direkte uhyggelig, og mange kapitler slutter på højt spændingsniveau. Den 

har således en fremdrift, der har de overnaturlige hændelser som motor.

EFTER DU HAR LÆST

Når klassen har læst hele romanen, ser de på fortællingen som helhed og udarbejder 

en egentlig analyse og fortolkning af den. Det største arbejde hermed har de alle-

rede gjort, idet de gennem forløbet, som beskrevet ovenfor, har drøftet romanens 

personer, sprog og genrer, og de har løbende indsamlet ord om personerne. De er 
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således godt rustet til at kunne fremstille en personkarakteristik, hvilket sker med 

brug af kopiarket, som følger i forlængelse af denne vejledning. Eleverne laver i ord 

og tegninger karakteristikker af Jonas, fru Qvist, advokaten og Sølvblomst, som det 

er forklaret i forløbet, hvorefter de indsættes i foldebogen.

Ligeledes sættes fokus på romanens sprog – dels dens symbolske lag – og dels på de 

mange smukke blomsternavne, der indgår i fortællingen. I forbindelse med de sym-

bolske lag fremstiller den enkelte elev en lille foldebog, som limes ind i den store. 

Herunder kan de evt. også lime en lille kuvert ind, hvori de lægger deres egen tekst, 

de skrev i forbindelse med øvelsen Skriv selv med sanser.

Hvad blomsternavne angår vælger hver elev et af de opstillede blomsternavne, teg-

ner en tegning af blomsten og skriver en kort fagtekst om den, inspireret af fagtek-

sten om Nattens dronning, som indleder romanen.

Der samles også op på romanens genrer, og efter en gruppedrøftelse skriver den en-

kelte elev sine tanker om fortællingens magiske indslag – og også om, hvad der føles 

‘magisk’ i virkelighedens verden.

Afslutningsvis belyses romanens temaer, og her kan være mange bud. Overordnet 

drejer romanen sig både om Jonas’ indre krise pga. flytning og ikke mindst tabet 

af en ven, men den sætter også spot på menneskets forhold til naturen. Eleverne 

skriver ord om, hvordan romanen drejer sig om mennesker på det ene ark, de har 

sat på foldebogen med tape, og på det andet skriver de ord om, hvordan den drejer 

sig om naturen.

Lad den enkelte elev lave en flot forside til sin foldebog og dekorere den med tegnin-

ger og ord omkring det, de har indsat.

Efter hver elev har færdiggjort sin foldebog, kan I lave en udstilling om Sølvblomst, 

der kan inspirere andre til at læse romanem.

God fornøjelse med forløbet.

Trine May, 2022
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