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Sisdæ sjangsæ Kenneth Bøgh Andersen Hent PDF Forlaget skriver: Morten Johansen vågner tidligt. Han går i
5.b og skal til prøve i staveord. Morten er bange for prøven. Han er nemlig ikke særlig god til at stave. På

skolen møder vi lærer Johansen og venter på at klokken skal ringe ind til time. Han ser frem til staveprøven i
5.b.

For Morten og de andre i klassen udvikler staveprøven sig til et mareridt uden lige. Man må ikke stave forkert
og heller ikke rigtigt! Bliver en elev peget ud af lærer Johansen, har denne tre forsøg på at stave ordet korrekt.

Og det med livet som indsats.

Sisdæ sjangsæ er en gyserhistorie i børnehøjde hvor ord er på spil og i spil. Det er lærerne der har ordene i
deres magt og kun dem. Ordenes betydning og elevernes oplevelse af en staveprøve i denne billedroman kan

åbne op for en diskussion i klassen om lige netop ord og deres betydning både i overført og i konkret
forstand.. Målgruppe: Fra 11 år
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