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Lad eleverne læse bogen Stormvinge og Den Mystiske Sten. Den fås både som bog og e-bog.
Undervisningsmaterialet til Stormvinge og Den Mystiske Sten indeholder opgaver, der både
har et sprogligt og litterært perspektiv, og som derfor støtter retskrivning samt
læse/forstå. Eleverne kan ligeledes sidde individuelt med opgaverne, i grupper og arbejde i
plenum.

Opgaverne har til formål at styrke elevernes evne til at genkende ordklasser, grammatiske
bøjningsregler, samt hvorledes det danske sprog kan bruges i forskellige sammenhænge til
at beskrive og fortælle en stemning, følelse eller hændelse. 

Gruppeopgaverne hjælper med at styrke det at arbejde i fællesskab, at lære af andres
tanker og idéer, at give konstruktiv feedback på hinandens arbejde og støtte
læseforståelsen ved at være fælles om en tekst. 

Undervisningsmaterialet er delt i to kategorier med en glidende overgang mellem de to.
Den første kategori er individuelle, sproglige opgaver. Den anden del har et litterært afsæt
og består primært af gruppearbejde og diskussioner i plenum.
Vi opfordrer alle lærer til at lade sig inspirere af bogen og gerne finde på nye og
ekstraopgaver eller tilpasse opgaverne efter elevernes faglige niveau. 

Undervisningsforløb
til Stormvinge og Den Mystiske Sten 
af Mie Møller Bie

Udarbejdet af forfatteren og Forårsbørn.

Målgruppe: 2-5 klasse, mellemtrinnet.

Stormvinge hader forår og blomster. Han vil meget hellere være fri for at bestøve
blomster og i stedet tage på opdagelse og eventyr. Men der er meget strenge regler for,
hvad man må og ikke må som blomsterfe, og da Stormvinge sammen med sin nabo Pil
opdager en mystisk sten, der befinder sig på den forbudte side af marken, hvor de bor, får
Stormvinge sig noget af et eventyr – det var bare ikke helt det eventyr, han havde
forestillet sig.

Før læsningen

 Beskrivelse af bogen



Læringsmål

Læsning (2-4 klasse)
Eleven kan læse enkelte tekster

sikkert og bruge dem i
hverdagssammenhænge.

Eleven kan læse multimodale
tekster med henblik på oplevelse

og faglig viden.

Fremstilling (2-4 klasse)
Eleven kan udtrykke sig på skrift,

tale, lyd og billede i
nære og velkendte situationer.

Fortolkning (2-4 klasse)
Eleven kan forholde sig til
velkendte temaer gennem

samtale om litteratur og andre
æstetiske tekster.

Eleven kan forholde sig til
velkendte temaer i eget og

andres liv gennem undersøgelse
af litteratur og andre æstetiske

tekster.

Kommunikation  (2-4 klasse)
Eleven kan kommunikere med

opmærksomhed på sprog og relationer i
nære hverdagssituationer.

Eleven kan følge regler for
kommunikation i overskuelige formelle

og sociale situationer.

Nøgleord: 
Læsning, korrektur, grammatik, skriftlig udformning,

beskrivelse, analyse, fortolkning. 



Mie Møller Bie er 32 år og uddannet cand.mag.litt på
Aarhus Universitet. Mie debuterede i 2016 med
perlebogen Nordiske dyrevenner, og hun har sidenhen
udgivet fire andre perlebøger. Stormvinge og Den Mystiske
Sten er hendes første skønlitterære børnebog.

Ved siden af perle– og børnebøgerne arbejder Mie som
freelance oversætter og redaktør. Idéen til Stormvinge
opstod under en køretur og har været to år undervejs. Nu
har han fået vinger og er klar til at flyve afsted.

Nikolas er 12 år gammel og går i 6. klasse i
Horsens. Nikolas tegner hver dag og elsker især
at tegne karakterer fra Marvel og DC Comics
fanart. Stormvinge og Den Mystiske Sten er
Nikolas' første illustratorprojekt. 

Om forfatteren

Om illustratoren 



Forårsbørn er et datterforlag, der er udsprunget af Forlaget Forår. Vi vil gerne bidrage til
den danske litteraturscene med børne-, ungdoms- og fantasybøger, der har kvalitet, en
god fortælling og “kan mærkes”. Vi ønsker at udgive litteratur, som giver børn, unge og
voksne stof til eftertanke. Bøger, som har et spændende og lærerigt udtryk og inviterer
til kreativitet og leg.  Du er altid velkommen til at kontakte os på info@foraarsboern.dk
for mere information.

På redaktionen er vi fast to kvinder, Hannah og Laura, som begge bor i Odense. Vi har
begge en bachelorgrad i Dansk sprog og litteratur og færdiggør vores kandidat i Dansk
sprog og litteratur på Syddansk Universitet i 2021.  
Ved siden af forlaget arbejder Laura ved Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund på
UCL, og Hannah arbejder ved tekstbureauet Cortekst. Den brede erfaring og den store
passion for børne- og ungelitteratur udgør hjertet af Forårsbørn. 

Præsentation af Forårsbørn

Forårsbørn v. Forlaget Forår
Mosevænget 13, 6560 Sommersted
 E-mail: info@foraarsboern.dk - Tlf.: +45 51 55 50 41
www.forlagetforaar.dk
www.instagram.com/forlagetforaar ・ www.facebook.com/forlagetforaar

Stormvinge og Den Mystiske Sten af Mie Møller Bie på 96 sider, vejledende pris er 189 kr.,
inkl. moms Bogen kan købes på forlagetforaar.dk/shop og er også tilgængelig som e-bog. 

ISBN: 978-87-93881-19-8. Bogen udkom 30. oktober 2020. 
Det er en børnebog, der passer i alderen 8-12 år. Den har flotte illustrationer og

perlemønstre bagerst i bogen. 



VÆR TRO MOD DIG SELV

OPGAVESÆT 
til Stormvinge og Den Mystiske Sten 

af Mie Møller Bie



OPGAVE 1

Find de 20 ord fra kapitel 1 og sæt ring om dem 

ORDLEG



OPGAVE 2

Læs kapitel 3 og placer de ord, du finder, i de rigtige kasser. Bøj
dem efterfølgende i rette kasus 

UDSAGNSORD

NAVNEORD

BØJNING



KORREKTUR

OPGAVE 3

Her er et tekststykke fra kapitel 8, 
men der har sneget sig nogle fejl ind. Fejlene er

dobbeltkonsonanter. Find alle 20 fejl og ret dem.

Jeg dryner forbi bierne, der med ders sneglefart ser ud, som om de hængr stille i luften.

Jeg kan flyve sindsygt hurtigt, når det virkelig gæller. Når man først har fanget et lyn og

inhentet et todenvejr, så sætter det liggesom nogle nye standarder. Og nu hvor jeg er

(mere) fløjtene ligeglad med blåmsterbestøvningen, suser jeg over marken hurtigere end

nonsinde før og når på ingen tid frem til stedet, hvor vi fandt stenen. Ude på den pløjede

jord kan jej se den lille røde pilegren og det sorte hul, hvor stenen lå – bortset fra, at

hulet nu er større og tydeligvis er en skagt ned til troldens hule.

Jeg synker en klump. Det her bliver igge sjovt.

"Okay, hr. Strygestål. Hvad har du gjort af Pil?" Jeg flyver hen over hullet og prøver at

kigge ned, men der er sort som naten. Pokkers. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg flyve ned i

den visse død, kvalt og blåkeret for låft og lys? Flyve en uvis skæbne i møde? 

Gu' pokker skal jeg det, for Pil er, begravet under alverdens unytig og trals viden,

egentlig god nok, når alt kommer til alt. 

Wiki stirrer på mig. 
Så grinner hun højt. Hele hendes pollendækkede skikkelse ryster af latter og drysser støv af
sig som en lille gul sky, der tisser. Med ét blivver jeg alvorlig og 53 år igen.
"Det er faktisk rigttigt, Wiki. Hvis du nogenssinde kommer på bestøverskolen, så er det noget
af det førrste, professor Hvede advarrer imod. Trollde finndes, og trolde arbejder med jern.
Og de hadder blomster, måske lige så meget som jeg, hvis ikke mere endda, og de hader
ogsså sol, lys og varme. De så helst jorden dækket af… øh… jord. Og huller under jordden. 
Og troldehøje ovenpå jorden." 
"Ej undsskyld, Stormvinge-"
"Storm,"
"-Men det er altså bare lidt svært at tro på. Trolde om foråret? Der er de da for længst gået i
hi." Hun flyver fnissende videre. Okay, så nu er hun pludsselig ekspert i både bestøvning og
trolldeliv. Ja, trolde og sollys er omtrent ligge så god en idé som feer, der tager mudderbad,
men man kan aldrig vidde med den slags. Måske har troldene udvikklet sig. Nå, nok om det.
Jeg er færddig med at værre den kedelige foredrags-fe.

... og igen her i kapitel 19, hvor der også har sneget sig nogle fejl 
 ind. Fejlene er stavefejl. Find alle 20 fejl og ret dem.



OPGAVE 4
SANDT ELLER FALSK

SANDT FALSK 

Nedenstående sætninger er påstande baseret på historien om Stormvinge. 
Du skal sætte kryds i det felt, du mener er rigtigt.



OPGAVE 5

 Tillægsord er ord, der bruges til at beskrive noget. Tillægsord findes ved
at bruge "at være…" eks. at være nysgerrig. Antonymer er et ords

modsætning. Det modsatte af nysgerrig er 'uinteresseret' eller 'ligeglad'. 

Her er en liste over tillægsord fra kapitel 15. Du skal nu finde dets antonym.

 TILLÆGSORD OG ANTONYMER



Vi har tidligere arbejdet med tillægsord og antonymer. Nu skal vi finde udsagnsord
og synonymer. Synonymer er ord, der beskriver det samme, men på hver sin måde.
Eks. er et synonym til  råber 'brøler', 'bjæffer' eller 'skriger', alt efter hvilken følelse
du vil give din læser.

OPGAVE 6
UDSAGNSNORD OG SYNONYMER 

Find udsagnsord i kapitel 23 og skriv så mange synonymer, du
kan komme i tanke om.



OPGAVE 7

Stormvinge drømmer om eventyr. 
Skriv et eventyr, Stormvinge kunne tage på

FRI STIL



OPGAVE 7

Stormvinge og drageilden er næste
bind i serien om Stormvinge. Hvad tror du, der kommer til at ske?

FRI STIL



OPGAVE 8
GRUPPEARBEJDE 

Personkarakteristik.
Find sætninger, der beskriver:

STORMVINGE

PIL



PROFESSOR HVEDE 

STRYGESTÅL



OPGAVE 9

Hvilke ord knytter sig til Stormvinge? 
Skriv dem rundt om ham

BESKRIVELSE



OPGAVE 10A

Stormvinge og Den Mystiske Sten er genren fantasy. Kender I andre fantasy-
bøger? Og hvad karakterisere dem som fantasy?

 Skriv et par ord om, hvad I synes, der er spændende ved at læse fantasy? 
Diskuter med klassen, hvad man kan lære af at læse fantasy, og hvordan det

adskiller sig andre genrer?

OPGAVE 10B

GENRE



OPGAVE 11

Stormvinge gennemgår forskellige følelser i løbet af historien. Find eksempler
i teksten, hvor en følelse beskrives eller mærkes.

FØLELSER



OPGAVE 12

Her er en scene fra Stormvinge og Den Mystiske Sten. Beskriv det, du ser på
billedet. Husk at bruge tillægsord

BESKRIVELSE


