


Hei, og velkommen til Sommerboka!

Vi gleder oss skikkelig til å utforske sammen 
med deg i de to varmeste månedene i året   – 

1/6 av året faktisk! I denne lille boka gir vi deg 
alt fra oppskrift på pannekaker, spill du kan 

spille i baksetet av bilen, til et lite dypdykk inn 
i insektenes verden ved hjelp av AR*. Og har du 
en etterforsker i magen, så har vi den perfekte 
utfordring til deg! Etter denne sommeren tror 

vi du vil bli både en god etterforsker, miljøvenn, 
kokk og en mester i å løse grubliser.
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*AR Aschehoug er en app som beriker  
noen av sidene i Sommerboka med utvidet 

virkelighet (AR). Pek med mobilen mot sider i 
Sommerboka og se at 3D-modeller og videoer 
blir vekket til live. Appen kan enkelt lastes ned 

fra App Store (iOS) eller Google Play 
(Android). Bare søk på AR Aschehoug.



Fokus får saken først. 
Han leser overskriften  
og ser nøye på bildene.

Anna Lyse jobber i arkivet. 
Hun finner fram alt hun vet 

om saken fra før.

B. Gripe kan alt om ord. Han ser 
nøye på nye og vanskelige ord, og 
finner ut hva de betyr. Viktige ord 
setter han inn på en nøkkelring 

for å huske og forstå.

Etterforsker Etterpå spør om 
alt hun lurer på i teksten.

Lure samler sammen alt 
detektivene finner ut. Han 

forklarer hva som er viktigst 
i saken. Oppdraget er løst!

Superhelter flyr fort dit det trengs. 

De ordner opp i urettferdighet. 

De har mystiske krefter ingen vanlige folk har. 

De kan gjøre ting som ikke er naturlig. 

De har utstyr som kan løse det meste. 

Er du en skurk, bør du ligge unna. 

Det høres gøy ut å være superhelt. 

Men jeg lurer på om en superhelt kan være redd også? 

Eller lei seg?

1. Gå på jakt i teksten og sett ring rundt ordene 

det og de. 

2. Gå på jakt i teksten og finn to nøkkelord.

3. Lag et spørsmål til teksten:

Kan superhelter være redde? Fortell en venn! 

Skriv mer! Hva skjer når superhelten blir redd? 

Skriv en fortelling med en overraskende slutt. 

Bruk verb, substantiv og adjektiv. Skriv på ark, 

PC eller nettbrett.

Nå er det din tur! 
Bruk tipsene fra Fabel Detektivbyrå når 

du leser. Husk at detektivene alltid kan 
hjelpe deg når du skal lese en tekst. 

Se musikkvideo!



Politiets oppgave er å sørge for 
ro og orden, forebygge straffbare 
handlinger og beskytte befolkningen. 
Det er politiet som skal etterforske 
når noen begår et lovbrudd. Dette 
gjør over 10 000 politifolk blant 
annet til fots, på motorsykkel,  
i båt, bil, på snøscooter og i lufta. 
Noen sitter til og med på heste- 
ryggen.

Trygve Aandstad (44) er politi, 
og har drømt om å løse krimgåter 
siden han var liten. Trygve har hatt 
mange ulike jobber i politiet.

Hos Kripos jobber det skriftgran-
skere. Disse kan avsløre svindel-
forsøk eller finne ut hvem som har 
skrevet trusselbrev. Nå skal du 
prøve deg som skriftgransker. 

Oppgave
Gå sammen med noen venner,  
og skriv falske trusselbrev til 
hverandre. Kanskje dere har  
bortført kjæledyret? Kanskje  
mobilen forsvinner på mystisk  
vis, og noen har tatt den? 

Legg igjen små spor i teksten som 
avslører hvem du er, men pass på 
at du ikke avslører deg helt. 

Bytt brev med vennene dine, og  
se om du kan finne ut hvem det  
er som har skrevet det. 

Hvem jobber i Kripos, Trygve?
De fleste er spesialister, og er 
veldig gode på de tingene de  
jobber med. Ikke alle har politi- 
utdannelse. Noen er språk- 
eksperter, psykologer, ingeniører 
og spesialister innen data.  
Noen jobber med fingeravtrykk, 
leter etter DNA eller etterforsker 
lovbrudd på internett. Kripos 
jobber med de mest alvorlige og 
utfordrende sakene i hele landet.

Tips! Vil du lese mer om Kripos  
og etterforskning, kan du se i  
læreboka Fabel 6 på s. 255.

Åstedsgranskere er spesialetter-
forskere som leter etter spor på et 
åsted. Et åsted er stedet der den 
kriminelle handlingen skjedde. 
Etterforskerne bruker foto, video 
og skriver notater om det de ser 
og finner.

Oppgave
Gå sammen med noen venner, og 
planlegg et åsted. Dere kan selv 
spille med, eller bare tegne på 
asfalten. Hvis dere er mange nok, 
kan dere lage åsted til hveran-
dre og se om dere klarer å løse 
hverandres forbrytelser. 

Når man går over et åsted, er 
det viktig å se på alle de små 

detaljene. Hva ligger rundt per-
sonen? Finner du mobil, lomme-
bok eller andre ting som forteller 

deg hvem det er?

Ting som jord, hårstrå, små 
gjenstander eller annet kan 
være viktige spor i en etter- 
forskning. Hva finner dere? 
Hva forteller tingene dere?

Ligger det noe i  
lommene? Mobil, 

nøkler, lommebok?

Er det noe på skoene 
som viser hvor per-

sonen har gått?

Er det tegn på offeret?

Er det noen tydelige 
merker på klærne? 

Kripos ...
... er en del av politiet. 
... jobber for bekjempelse  
    av alvorlig kriminalitet  
    over hele landet. 
... ble grunnlagt i 1959. 
... har ca. 630 ansatte. 
... har hovedkontor på 
    Bryn i Oslo. 



Jeg har gjemt skattene mine 
på øya. Sett kryss på kartet, 

der det finnes en skatt.

Lag ditt eget 
sjørøverskip!

Lag skatten som 
kapteinen har gjemt!

Papegøyeskatten er gjemt 
under epletreet med færre 
enn seks epler.

Kapteinens skatt er gjemt 
i bukta sør-vest på øya.

Skatten fra Holken sank i 
tjernet som ligger sør for 
ruinene og vest for fjellene.

Finn på flere gåter til hverandre!

Dere trenger: 
En terning og en spillebrikke til hver spiller

1 Sett brikkene på start-feltet

2 Den som starter, triller en terning. Spilleren flytter 
brikken sin tre ganger det antallet øyne terningen viser. 

For eksempel: Viser terningen fire øyne, skal brikken 
flyttes tre ganger fire felt. 4 + 4 + 4 = 12 

3 Så er det den neste spillerens tur å trille terningen og 
flytte sin brikke tre ganger antallet øyne på terningen.

 
4 Vinneren er den som først kommer i mål.

Dere kan også lage 
deres egne regler!
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De fire dyrene under står  
for tallene 1, 2, 3 og 4. Hvilket 
tall står hvert av dyrene for?

Her står figurene for tallene 
fra 0 til 9. Hvilket tall står 

hver av figurene for? 

I denne boksen skal det  
stå tre tall slik at summen av 
de tre tallene er 7. Disse tre 
rutene kan dermed inneholde 
enten talllene 1, 3 og 3 eller 

tallene 2, 2 og 3. 

Under ser du et 3 x 3 rutenett. Hver rad  
og kolonne skal inneholde tallene 1 til 3.  

Rutenettet er delt i ulike bokser. I hver boks 
skal du regne ut et regnestykke. Svaret skal 
bli tallet i venstre hjørne. Regneoperasjonen 
som skal brukes står til høyre for dette tallet. 

Rekkefølgen på tallene spiller ingen rolle. 

I rutenett 1 skal hver rad og hver 
kolonne inneholde tallene 1 til 4. 

I rutenett 2 skal hver rad og hver 
kolonne inneholde tallene 1 til 5. 
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M
Y QUEST

• Bli enige om dere skal si en hel setning eller bare ordet dere havner på.

• Si både tallet i ruten og selve ordet: Number nine is a window.

Snakes and ladders 

Stigespill: Lander du på en stige, kan du klatre. 
Lander du på en slange, faller du ned.
1  Kast en terning og flytt fram.
2  Si hva du ser på bildet: Number eight is Zoom on a swing.
3  Hvis du klarte det, blir du stående.
4  Hvis du ikke klarte det, må du flytte en rute tilbake.
5  Hvem kommer først i mål? Pass dere for slanger!

BUS 
STOP
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Spilleregler:
1  Dere trenger én brikke hver og en terning.
2  Kast terningen og flytt fram.
3  Gjør det som står i ruten du lander på, 

og si ordet på engelsk.  

 Pek på eller sett ring rundt alle ordene du kan på engelsk. Si dem til en læringspartner.

 Spill spillet. 
 Si en setning om ordet du havner på: This is … I can see …
 Beskriv det ordet du havner på: The shoes are green.

M
Y QUEST Just do it!

sit

run

jump

sing

FINISH

START

BUS 
STOP
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How to Make Pancakes
This makes 12 pancakes.

3 eggs
3 dl milk
1 dl water
2 tablespoons melted butter
4 dl flour
a little salt

1 Mix together the ingredients.
2 Put a teaspoon of butter in a hot pan.
3 Pour some batter in the pan.
4 Cook the pancake on one side.
5 Flip it, and cook it on the other side.
6 Enjoy the pancakes with lemon juice and sugar!

tablespoon  spiseskje

melted  smeltet

flour  mel

teaspoon  teskje

pour  helle

batter  røre

flip  snu

lemon  sitron

!
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• Se på tegneserien. Hva tror du den handler om?

• Les oppskriften sammen og lag ekte fruktsalat.

• Tegn din favorittfrukt i den første ruten. Finn ut hva den heter på engelsk.

How to make a fruit salad

My favourite:

1 2

4 5

You need fruit.  Cut up the fruit. 

Put it in a bowl. Mix together. Enjoy!

Be careful!

3

Se 3D-modell av 
en pannekake!



© Kopiering ikke tillatt

Jeg hjelper deg, og du  
hjelper meg
Insektene hjelper plantene med
å formere seg. Det betyr at en  
plante kan bli til flere planter. 

Som betaling får insektene  
pollen og nektar. Nektar og  
pollen er mat for insektene.

 Tegn en drømmeblomst for insekter.

Visste du at ...
Stripene på  
stemorsblomsten  
viser vei til nektaren.
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Utforsk

1 Gå ut og finn en humle.

2 Observerer den.

3 Hva observerte du?

Observer en humle
Humler, bier og sommerfugler
har lange snabler. De bruker
snablene til å suge nektar med.

Humlene har pels som pollenet
fester seg i.

Humlene samler opp pollenet som
små kuler på bakbeina.
Da kan humlene få med seg
pollenet til bolet sitt.
Der deler de pollenet med de
andre humlene.

Snakk sammen

Hva tror dere vil skje om insektene blir borte?
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Se video av en humle 
som suger opp nektar!

Se video av 
stemorsblomsten!



    Gå på insektjakt. 
 Lag din egen tabell. Skriv 
navn på insektene du finner    
       og hvor mange du finner  
             av hvert. Du kan gjerne 
                      tegne dem også. 

Her kan du farge- 
legge ditt eget insekt! 
Sett gjerne navn på de  

forskjellige delene.

Sommer er insekter! Sommerfugler  
som flagrer rundt og lander på en blomst. 

Fluer som surrer og kan være litt irriterende, 
for ikke å snakke om mygg og veps! Og så er det 

alle humlene, biene og billene. Uansett hva  
vi synes om insekter er de veldig viktige for  

livet på planeten vår! 

Noe av det som kjennetegner insekter er  
at de har seks bein, og at kroppen er delt i  

tre deler. De har som regel vinger og to  
antenner på hodet.

Mange planter trenger hjelp fra insekter for  
å bli pollinert og befruktet. Når en blomst er 
befruktet, utvikler det seg en frukt. Bare tenk 
på epler, blåbær, løvetannfrø og kastanjenøtter.

Undersøk noen planter. Har de fått frukter? 
Lag din egen tabell og skriv navn på plantene 
du finner. Tegn gjerne både planten og frukten.

Se 3D-modell av et insekt!

Se video om pollinering 
og befruktning!
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Hva liker du best og hvordan 
syns du en venn skal være? Lag 

en spå du kan bruke for å bli 
bedre kjent med en ny venn. 

1. Klipp ut spåen på høyre side. 
2. Snu arket med teksten ned og brett  
    det på midten fra hvert hjørne. 
3. Brett de fire hjørnene mot midten. 
5. Brett arket i to og brett det ut. 
6. Brett i to andre veien. 
7. Putt pekefingrene og tomlene inn  
    i hver sin åpning og beveg fingrene. 
8. Finn en du kan spå og bytt på å spå       
    hverandre. 

Se hvordan du bretter spåen!

Lag din helt egen spå! 
Klipp ut et kvadratisk ark. Følg 

oppskriften, men brett den helt ut 
igjen og tegn og skriv i de ulike feltene. 

Når alle feltene er ferdige følger du 
oppskriften en gang til.

Høst

Pizza
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Greta, 90 år
Da det var skolefri, reiste vi på landet  
til bestemor og bestefar sammen med 

alle kusinene og fetterne våre. Da lekte vi 
og plukket bær. Og vi lukte mange, mange 
render med poteter. Vi fikk 10 øre for hver 
rand med poteter, og 25 øre for hver liter 
med bær. Så da sommerferien var slutt, 

hadde vi tjent oss rike, synes vi!

Arne, 50 år
Da jeg var liten, var det nesten ingen som dro 

til utlandet i sommerferien. Familien min pleide 
å dra på biltur hver sommer. Vi hadde med oss 
kjølebag med mat i bilen. Som regel kjørte vi til 

Sørlandet. Der overnatta vi i telt. Det beste var å 
bade, fiske, og være på stranda. Mitt aller beste 

ferieminne var den ene sommeren vi reiste til 
Danmark. Det var veldig stort å være i utlandet. 
Den eneste som hadde reist med fly i familien  
min var tante. Da pyntet hun seg i de peneste 

klærne hun hadde!

Sommerferie var noe som ikke var 
vanlig for folk flest i Norge før i tiden. 

Men i 1947 kom ferieloven, som ga alle 
rett til tre ukers ferie i året. I dag har de 
aller fleste voksne krav på 5 uker med 
ferie. Derfor er det kanskje ikke så rart 
at hva vi gjør i sommerferien har endret 

seg over tid! 

Gjør et intervju!
For å finne ut mer om hvordan det var å 

ha sommerferie før i tiden, kan du bruke intervju 
som metode. Du kan spørre noen i familien din, 
eller andre som du kjenner. Finn én person som 
er minst 30 år eldre enn deg, og én person som 

er minst 60 år eldre enn deg. Her er noen 
forslag til spørsmål du kan stille: 

Sammenlign!
Svar på spørsmålene selv også. Hva slags 
forskjeller er det mellom deg og de to du 

har intervjuet? Overfør diagrammet til høyre 
til et ark og skriv inn ting som er likt og ulikt.  

Det som er likt, skriver du i ruta i midten. 
Hvilken ferie synes du høres best ut? Hvorfor? 

Hva pleide du å gjøre i 
sommerferien da du 

var skolebarn?

Hva er ditt beste 
ferieminne?

Kjedet du deg noen 
gang i sommerferien?

Hva tror du er anner-
ledes med sommer-

ferien i dag? 



Mange religioner har  
egne hellige hus hvor troende 
møtes, ber, tilber og lærer.  
Mange føler de får kontakt  

med Gud i hellige hus. 

Let og skriv: 
Hvilke hellige hus har 

du sett i sommer? Hvor så 
du dem? Du kan bruke skrive- 

linjene på neste side.

Det hellige hus i 
kristendommen 

kalles kirke.

Det hellige hus i 
jødedommen kalles 

synagoge. 

Det hellige hus i 
hinduismen kalles 

tempel. 

Det hellige hus i 
islam kalles moské. 

Det hellige hus i 
 buddhismen kalles 

tempel.

Det hellige hus 
i sikhismen kalles 

gurdwara.

Se 3D-modeller av de 
hellige husene 



Jeg kildesorterer. 

Jeg panter flasker.

Jeg er snill mot dyr. 

Jeg sykler i steden for å bli kjørt.

Jeg reparerer når noe blir ødelagt. 

Jeg ønsker meg brukt i steden for nytt.

Resultat

1-2 kryss – prøv hardere! 

3-4 kryss – du er på god vei! 

5-6 kryss – du er en ekte miljøvenn!
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Nå har du bladd gjennom hele Sommerboka,  
bygd ditt eget skip, lagd skikkelig gode pannekaker  
og forhåpentligvis fått utforsket insekter både i AR- 

appen og i hagen eller i parken.  
 

Men, vi er ikke ferdige enda! Her kommer  
den aller siste oppgaven: 

 
Vi synes Sommerboka fortjener en skikkelig fin 
maskot. Hvilken figur tenker du representerer  
denne boka aller best? Skann denne siden med  

AR-appen og lag det du mener er den beste  
maskoten for Sommerboka.  

 
Vi vil veldig gjerne se hva du har laget! Ta  
et skjermbilde og send den inn til oss på  

kontakt@Aschehoug.no. 
 

Kanskje blir det din maskot som pryder neste  
års forside av Sommerboka som går ut til titusenvis  

av elever?
 

Lykke til og ha en fortsatt kul ferie! 


