
 

 

 

 

 

Lærervejledning 
 

Opgaver i Dansk til  

Sebastian og forsvindingsuret 1 – 3 
 

Udarbejdet af Tanja R. Bisgaard, januar 2021 
 

 

     
 

 

 

  



 

                              Materiale er udarbejdet af Tanja R Bisgaard 

 

2 

Introduktion til læreren 
Målgruppe: 4. - 6. klassetrin 

Emner: Elektronik, robotter, fremtiden, søskende, mod, viljestyrke, fordeling af 

ressourcer, affald, klimaforandringer, FNs Verdensmål. 

(Verdensmål 3 Sundhed og trivsel, Verdensmål 4 Kvalitetsuddannelse, Verdensmål 6 

Rent vand og sanitet, Verdensmål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst, Verdensmål 

9, Industri, Innovation og Infrastruktur, Verdensmål 14 Livet i havet, Verdensmål 15 

Livet på land. ) 

Hvert bind i serien er på ca. 10.000 ord. 

 

Om Sebastian og forsvindingsuret  

Sebastian må ikke findes, men det gør han. Derfor er han mest på sit værelse og bygger 

robotter af skrald. Heldigvis har far lavet et forsvindings-ur. Hvis Sebastian er ude, 

trykker han én gang og teleporterer hjem. En dag finder han en mystisk besked, der får 

ham til at bryde alle regler. 

  

Sebastian og forsvindingsuret er klimafiktion. Der er action, hemmelige missioner og et 

storstilet komplot fra en fremtidig verden, hvor ressourcer er knappe, og familier kun 

må få ét barn.    

  

I KRABATs Klodebøger er klimaforandringer og FN’s verdensmål en del af 

fortællingerne.  

 

Om Verdensmålene  

Formålet med FNs Verdensmål er at sikre et godt liv for alle på Jorden. Mottoet er 

”Leave no one behind,” der på dansk kan oversættes til, at ingen må lades i stikken.  

 

Verdensmålene viser, at det at have ”et godt liv” handler om mange aspekter af vores liv, 

og at de alle hænger sammen. Det er svært at fokusere på bare et mål uden at tage 

hensyn til de andre, resultatet kan være en negativ påvirkning af de andre mål.  

 

Forskellige lande har forskellige udfordringer, og det påvirker hvilke mål der er vigtigst 

for dem at arbejde med. Rige lande har f.eks. udfordringer med for meget affald og 

forurening, mens fattige lande har måske problemer med at skaffe mad og arbejde til 

alle.  

 

I de tre bøger om Sebastian og forsvindingsuret er fokus på elektronikaffald og 

håndteringen af det i et globalt perspektiv. Ifølge FN er det det største miljøproblem i 

den rige del af verden. Læs en artikel på DR om emnet. 

 
  

https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/fn-erklaerer-krig-mod-vestens-tsunami-af-elektronikskrot
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Opgaver relateret til læsning og forståelse af bogen 
 

MÅL 

 

Kompetenceområde: Læsning. 

Kompetencemål: Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige 

sammenhænge. 

Færdigheds- og vidensområder og mål: 

- Tekstforståelse: Eleven kan gengive hovedindholdet af tekster. 

- Sammenhæng: Eleven kan vurdere teksters perspektiv på et emne. 

 

Kompetenceområde: Fortolkning. 

Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk 

undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster. 

Færdigheds- og vidensområder og mål: 

- Oplevelse og indlevelse: Eleven kan læse med fordobling. 

- Fortolkning: Eleven kan sammenfatte sin fortolkning 

 

OPGAVER 

 

Sebastian og forsvindingsuret 1 – Den mystiske besked 

 

Hvad hedder de to brødre? 

Sebastian og Christoffer 

 

Hvorfor er det kun Sebastian, der har et forsvindingsur? 

Han må ikke eksistere og er familiens hemmelighed. Han må kun gå udenfor, når ingen ser 

ham. Hvis der kommer nogen, trykker han på knappen og teleporteres hjem. 

 

Hvad er den mystiske besked skrevet på? 

Et firkantet, orange stykke plastik. 

 

Hvorfor vil Sebastian hacke sit forsvindingsur? 

Så han kan tage af sted til koordinaterne i den mystiske besked. 

 

Hvorfor må Christoffer ikke teleporteres sammen med Sebastian? 

Sebastian er bange for, at der kan ske broren noget. Og han synes også, det er rart, at han 

kan noget, som broren ikke kan. 
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Sebastian og forsvindingsuret 2 – Den usynlige ø 

 

Hvorfor hedder bogen ”Den usynlige ø”? 

Øen kan ikke ses på noget kort, det er som om den ikke findes. 

 

Hvad laver ”guldsmedene”, som vagterne har? 

De er overvågningsdroner som flyver rundt på øen. 

 

Hvad laver fangerne i fabrikken, hvor Julie arbejder? 

Gammel elektronik bliver knust og shredded, og materialerne sorteres. 

 

Hvorfor vil Sebastian have et hårstrå fra kvinden, vagterne siger er mor? 

Så han kan teste hendes DNA når han kommer hjem igen. 

 

Hvorfor er Christoffer kommet til den usynlige ø? 

Han vil gerne møde mor. 

 

 

Sebastian og forsvindingsuret 3 – Den vilde flugt 

 

Hvorfor har de to brødre brug for Christoffers FlyBoard? 

For at kommer over hegnet og ind på den anden fabrik. 

 

Hvem af de to drenge tager over hegnet? 

Christoffer. 

 

Hvordan kommer Christoffer ind i fabrikken på den anden side af hegnet? 

Igennem et hul lige under loftet. Han flyver på sit FlyBoard. 

 

Hvem får Sebastian og Christoffer hjælp af, da de gemmer sig på fabrikken? 

Far. 

 

Hvad får Sebastian af politichefen til sidst i historien? 

Sit eget ID armbånd. 
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Opgaver relateret til personkarakteristik og miljø 
 

MÅL 

 

Kompetenceområde: Læsning. 

Kompetencemål: Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige 

sammenhænge. 

Færdigheds- og vidensområder og mål: 

- Tekstforståelse: Eleven kan gengive hovedindholdet af tekster. 

- Sammenhæng: Eleven kan vurdere teksters perspektiv på et emne. 

 

Kompetenceområde: Fortolkning. 

Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk 

undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster. 

Færdigheds- og vidensområder og mål: 

- Oplevelse og indlevelse: Eleven kan læse med fordobling. 

- Undersøgelse: Eleven kan undersøge teksters rum og tid, Eleven har viden om 

fortællertyper 

 

OPGAVER 

 

Sebastian og forsvindingsuret 1 – Den mystiske besked 

 

Hvor gammel tror du, Sebastian er? Og hvad med Christoffer? 

De er 15 år gamle og har samme alder, siden de er tvillinger. 

 

Hvordan tror du, det ser ud på Sebastians værelse? 

Egen fortolkning. 

 

Hvem er Sebastians bedste ven? 

Robotten Ada. 

 

Hvad ser Sebastian, når han kigger ud ad sit vindue? 

Vindmøller, vand så langt han kan se, droner som flyver rundt. 

 

Hvad tror du, Sebastian tænker om sin bror? Har du en bror eller søster? Kan du 

genkende nogle af de tanker, Sebastian har?  

Tal med en makker eller hele klassen om det. 

Egen fortolkning. 
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Sebastian og forsvindingsuret 2 – Den usynlige ø 

 

Hvad ser Sebastian, da han lander på øen? 

Det hele er gråt og dødt. Murbrokker og gråt støv. Ingenting levende. 

 

Hvordan ser Julie ud? 

Hun er beskidt og hendes tøj er laset. 

 

Hvad har Julie i lommen? Hvorfor er det vigtig for historien? 

Julie har mange små plastikstykker i lommen. Hun skrev den hemmelige besked på en af 

dem. 

 

Hvordan ser det ud i den lille landsby af skure? 

Skurene er lavet af blik, de er små og fyldt med huller. Der er smalle gyder imellem 

rækkerne af skure. 

 

Hvad tid på dagen er det, da de flygte fra guldsmeden i de trange gyder? 

Aften. 

 

 

Sebastian og forsvindingsuret 3 – Den vilde flugt 

 

Hvorfor blev Sebastian vred på broren, da Christoffer ville tage over hegnet? 

Sebastian synes det var hans ansvar at åbne dørene i fabrikken, siden han havde lovet Julie 

det. 

 

Hvordan ser det ud i fabrikken på den anden side af hegnet? 

Der er ingen børn eller hjemløse der arbejder, men mange robotter og nogle få mennesker. 

Og i stedet for at skille ting ad, laver de nye ting her. 

 

Hvorfor synes Sebastian, at Julie og Christoffer taler til hinanden på en underlige måde? 

De er forelskede i hinanden. 

 

Hvorfor er far vred på drengene? 

Han er bekymret for dem, og samtidig har de gjort noget forkert ved at rejse af sted uden 

at sige det til ham. 

 

Hvad synes du om Sebastian? 

Egen fortolkning. 
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Opgaver relateret til Verdensmålene 
 

MÅL 

 

Kompetenceområde: Læsning. 

Kompetencemål: Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige 

sammenhænge. 

Færdigheds- og vidensområder og mål: 

- Tekstforståelse: Eleven kan gengive hovedindholdet af tekster. 

- Sammenhæng: Eleven kan vurdere teksters perspektiv på et emne. 

- Finde tekst: Eleven kan vurdere relevans af søgeresultater på søgeresultatsider, 

Eleven kan gennemføre billed- og fuldtekstsøgning. 

 

Kompetenceområde: Fortolkning. 

Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk 

undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster. 

Færdigheds- og vidensområder og mål: 

- Oplevelse og indlevelse: Eleven kan læse med fordobling. 

- Fortolkning: Eleven har viden om motiv og tema 

- Perspektivering: Eleven kan sætte det læste i forhold til tekstens samtid. 

 

OPGAVER 

 

 

 

Se på videoen af drengen Esteban fra Bolivia. Han byggede en robot af elektronikdele, 

han fandt på en losseplads. Kan man kalde noget for affald, hvis det kan bruges til at 

bygge noget andet? Tal om det med en makker eller i en gruppe. 

Egen fortolkning.  
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Hvad tror du sker, hvis vi alle bliver ved med at købe elektronik og smide det på 

lossepladsen, når vi ikke vil have det længere? Tal om det med en makker eller i en 

gruppe. 

Egen fortolkning.  

 

 

https://youtu.be/7rHI9UGKpd8 

 

Se på videoen. Hvad sker der med elektronikken på lossepladsen i Ghana? Er det en god 

måde at komme af med elektronikaffald på? Hvordan kan man ellers gøre det? 

Hvorfor sker det ikke i Danmark? Tal i grupper eller med klassen om børnene på 

lossepladsen og hvordan det er for dem at bo der. 

Elektronik indeholder mange forskellige materialer. Nogle af dem kan være gifte, andre 

meget værdifulde. Derfor er det en god idé at komme af med det på en tryg måde. Ellers 

kan det forurene både luft, jord og vand, og påvirke både dyr og menneskers sundhed. 

 

 

Se på denne hjemmeside http://mindthetrash.dk/elever/wp-

content/themes/mindthetrash/img/animation/index.html#/  

Hvilke materialer indeholder en mobiltelefon? Hvor kommer de fra? Find tre eksempler. 

 

Kan du finde andre verdensmål i historien, som fortæller eller viser noget om, hvordan 

vi kan leve på en bæredygtig måde på planeten? 

Hvordan de vælger deres mad og hvad de spiser. 

Mange vindmøller, viser at man bruger vedvarende energi i stedet for fossile brændstoffer. 

 

 

Lav et projekt i klassen: Afprøv hvor lang tid det tager forskellige materialer at 

nedbryde i naturen. Hvorfor er det sådan? 

 

 

Lad klassen bygge deres egen ø. Hvad er husene bygget af, hvordan får de strøm? 

Hvordan indsamler man affald? Hvem arbejder? 

Hvilke verdensmål vil I arbejde med? 

 

 

 

  

https://youtu.be/7rHI9UGKpd8
http://mindthetrash.dk/elever/wp-content/themes/mindthetrash/img/animation/index.html#/
http://mindthetrash.dk/elever/wp-content/themes/mindthetrash/img/animation/index.html#/
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Opgaver relateret til at skrive 
 

MÅL 

 

Kompetenceområde: Læsning. 

Kompetencemål: Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige 

sammenhænge. 

Færdigheds- og vidensområder og mål: 

- Tekstforståelse: Eleven kan gengive hovedindholdet af tekster. 

- Sammenhæng: Eleven kan vurdere teksters perspektiv på et emne. 

 

Kompetenceområde: Fremstilling. 

Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle 

situationer. 

Færdigheds- og vidensområder og mål: 

- Forberedelse: Eleven kan konkretisere idéer gennem tænkeskrivning. 

- Fremstilling: Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive 

produkter. 

 

 

OPGAVER 

 

Vælg en af opgaverne: 

 

a) Find på en historie, om da Sebastian var lille og ikke måtte gå udenfor, men 

gjorde det alligevel. Hvad lavede han? Var der nogen, der så ham? Fandt far ud af 

det? 

b) Skriv om en pige eller en dreng, som bygger robotter. Hvorfor gør personen det? 

Hvad kan robotterne? Er det en historie, som sker i fremtiden eller i dag eller i 

gamle dage? 

c) Find på en historie, om da Julie skriver den hemmelige besked. 

d) Skriv om en robot, der havner på et losseplads og forsøger at flygte. Lykkes det?  

e) Skriv om en pige eller en dreng som bliver jaget af farlige droner. 

f) Skriv om en pige eller dreng, som bygger en genbrugsmaskine. Måske er det en 

robot, ligesom dem Sebastian bygger? Hvad kan den? 

g) Skriv om Sebastians første skoledag, når han har fået ID-armbåndet 

h) Find på en historie om en pige eller dreng, som bor på lossepladsen i Ghana. 

 

 

16. Skriv en boganmeldelse, enten af én bog eller af hele serien. 
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