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Materiale til  

danskuddannelse 1 / modul 4 – 6  

danskuddannelse 2 / modul 2 – 4  

danskuddannelse 3 / modul 2 – 4   

Indholdsfortegnelse 

 

DU 1, MO 4 – 6 / DU 2 og DU 3 

 Janus er sløj 

o Tekst    side 2 

o Opgave 1 / Rigtigt eller forkert?  side 2 

o Opgave 2 / Hvornår er børn syge?  side 3 

o Opgave 3 / Ordforrådsopgave  side 3 

o Opgave 4 / DU 3 / Små børn og sygdom side 5 

o Opgave 5 / DU 1, 2 og 3 / Vigtige ord side 6 

 Alis hjerte 

o Tekst    side 7 

o Opgave 1 / Rigtigt eller forkert?  side 7 

o Opgave 2 / En sundere Ali  side 8 

o Opgave 3 / Ordforrådsopgave  side 9 

o Opgave 4 / DU 3 / Diskussionsopgave side 10 

 Kim er ked af det 

o Opgave 1 / Rigtigt eller forkert?  side 11 

o Opgave 2 / Kims nye liv  side 12 

o Opgave 3 / Ordforrådsopgave  side 13 

o Opgave 4 / DU 3 / Diskussionsopgave side 14 

Ekstra / Supplerende materiale 

 Opgave 1 / I lægens venteværelse  side 16 

 Opgave 2 / På skadestuen   side 17 

 Opgave 3 / Streg den forkerte sætning ud  side 18 

 Opgave 4 / Cloze / DU 1, MO 4 – 6 / DU 2, MO 2 side 19 

 Opgave 5 / Cloze / DU 2, MO 3  side 20 

 Opgave 6 / Sundhed og sygdom / DU 3 / MO 3 – 4  side 21 – 22 

 Den praktiserende læge   side 23 

 Hvad fejler jeg? Hvad kan jeg gøre?  side 24 – 31 

o Før du går til lægen   side 24 

o Feber    side 24 – 26 

o Hovedpine    side 27 

o Influenza    side 28 – 29  

o Ondt i ryggen   side 30 – 31  
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Janus er sløj   

Olga og Zigmont har en søn på 1 år, som hedder Janus. Janus har hostet en del  

et par dage. Men han har været i vuggestue og har haft det fint.  

Lørdag er den lille familie hjemme. Janus øver sig i at spise selv, og han er ved  

at være god til det, men han får spist mere, når Olga hjælper til.  

Til aftensmad spiser de kartofler og kylling, men Janus spiser kun en lille portion. 

Janus har røde kinder og er varm. Olga tager hans temperatur. Han har 38,5. 

Zigmont sætter sig og læser en bog med Janus, og bagefter leger de med klodser. 

 

 

Janus er sløj / Opgave 1 / Synes du, det er rigtigt eller forkert? Sæt x 

Tal med de andre om svarene 

             Rigtigt      Forkert 

1. Olga og Zigmont skal prøve at få Janus til at drikke meget.                       

2. Janus hoster, så det er vigtigt, han får en varm trøje på nu 

    og en varm dyne på, når han skal sove.                        

3. Hvis Janus bliver omtåget eller sløv, skal de ringe til vagtlægen.               

4. Normal temperatur er ca. 36,5 – 37,5 grader.                        

5. De skal ringe til vagtlægen, hvis Janus ikke kan sidde op  

    eller bøje hovedet fremover.                         

6. Man har feber, når man har mere end 37,5 grader.                       

7. Man skal altid ringe til lægen, hvis man har feber (også voksne).              

8. Det er vigtigt, at Janus ikke har spist så meget, som han plejer.                 

9. De beslutter at give Janus flydende Panodil 3 gange i døgnet.                  
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Janus er sløj / Opgave 2 / Hvornår er børn syge? 

Hvordan kan vi hjælpe dem? Snak sammen om opgaven.   

 

Børn 

 

høj feber 

 

feberkramper 

 

har smerter 

 

tisser ikke 

 

ser TV 

 

kaster op 

 

leger 

 

slap 
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Janus er sløj / Opgave 3 / Ordforråd 

Hvilke ord passer sammen? Du skal måske bruge en ordbog 

 

   

   

 

                    

 

sløj     stille     kvik     pjevset     dårlig     skidt     sund     frisk     sløv 

   

Janus er sløj / Opgave 4 / Ordforråd / Sæt ordene i rækkefølge.  

Du skal måske bruge en ordbog. Begynd med det, der betyder ”mest varm”   

kølig     varm     hed     iskold     brændende     normal     gloende     afkølet   

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 
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Janus er sløj / Opgave 4           Danskuddannelse 3 opgave / Gruppearbejde 

1. Hvad, synes I, er de vigtigste ting, man skal være opmærksom på  

    med små børn og sygdom?     Og hvorfor? 

2. Giv nogle eksempler på, hvornår man kan være i tvivl som forældre. 

    Skriv stikord i boblerne og snak med de andre om jeres svar. 

3. Hvor kan man hente information på nettet? Kan I anbefale nogle bøger? 

 

   

 

Små børn 
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Opgave 5 / Vigtige ord / Hjemmearbejde 

Ordene på denne side er meget vigtige. Oversæt dem til dit eget sprog.  

Du skal måske bruge en ordbog 

 

1. Jeg er forkølet________________________________________________ 

2. Jeg har influenza_____________________________________________ 

3. Jeg hoster___________________________________________________ 

4. Jeg har kvalme_______________________________________________ 

5. Jeg kaster op_________________________________________________ 

6. Jeg har diarre_________________________________________________ 

7. Jeg har forstoppelse____________________________________________ 

8. Jeg er svimmel________________________________________________ 

9. Jeg har eksem_________________________________________________ 

10. Jeg kan ikke få vejret__________________________________________ 

11. Mit ben er tykt________________________________________________ 

12. Jeg har ondt i hovedet /_________________________________________ 

      Jeg har hovedpine _____________________________________________ 

13. Jeg har ondt i ryggen___________________________________________ 

14. Jeg har ondt i maven /__________________________________________ 

      Jeg har mavepine_____________________________________________ 

15. Jeg har ondt i halsen___________________________________________ 

16. Jeg har ørepine_______________________________________________ 

17. Jeg har tandpine______________________________________________ 

18. Jeg har ondt i underlivet_________________________________________ 

19. Jeg har ondt i min arm________________________________________ 

20. Jeg er altid meget træt__________________________________________ 
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Alis hjerte   

Ali er 55 år og bor i Ishøj med sin kone og tre store børn. Hans kone hedder Gurbet, 

og hun arbejder i et stort rengøringsfirma. Ali har en stor grønthandel, som ligger tæt 

på, hvor familien bor. I grønthandlen får Ali hver dag hjælp af sin yngste søn, 

Hassan, på 21 år. Han hjælper med at bære alle de tunge kasser med grøntsager og 

frugt, som Ali sælger. Ali har åbent hver dag, og han er næsten aldrig syg. 

Ali er glad for mad, og Gurbet laver god tyrkisk mad. Ali spiser store portioner, og 

nogle gange får han ondt i brystet, efter han har spist. Hassan griner lidt af sin far, 

som er tyk på maven og puster, når han skal op af trappen. Hassan siger, at Ali skal 

gå med i Fitness. Men Ali smiler bare og siger, han bevæger sig, når han går til 

arbejde og hjem igen. 

En tirsdag kl. 14 kan Hassan ikke hjælpe Ali, fordi han er blevet forsinket. Ali må selv 

flytte nogle kasser i grønthandlen. Pludselig får Ali meget ondt i brystet, og han har 

det rigtig dårligt. Han sætter sig ned på en stol bag disken. Han er svimmel, og han 

tænker på, hvem han skal ringe til, og om han kan gå ind i butikken ved siden af.  

Han puster meget. Han beslutter sig for at vente lidt. Det gør ondt på samme måde, 

som når han har spist for meget. Efter 4 minutter gør det ikke så ondt mere, og efter 

10 minutter har han det helt fint igen. Ali tænker, at han lader kasserne stå, indtil 

Hassan kommer. 

 

Alis hjerte / Opgave 1 / Synes du, det er rigtigt eller forkert? Sæt x 

Tal med de andre om svarene 

 

 Rigtigt Forkert 

1. Ali skal skynde sig ind i butikken ved siden af,  

   så han ikke er alene.    

2. Ali skal slappe af, så det er fint, hvis han ryger en cigaret.    

3. Alis familielæge har åbent, og Ali skal ringe til sin læge hurtigt.   

4. Ali har måske en blodprop i hjertet,  

   så han skal ringe 112 efter en ambulance.   

5. Hvis Ali går på apoteket, kan han få noget medicin, 

   så det ikke gør ondt.   

6. Ali skal sige til Gud, at Gud skal hjælpe ham.   

7. Ali har det fint igen, så han skal ikke gøre noget.  
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Alis hjerte / Opgave 2  

Nu har Ali været hos lægen. Lægen sagde, at Ali skal gøre flere sunde ting hver dag. 

Hvad kan Ali selv gøre for at blive mere sund? 

Snak om det med en makker. Find bagefter ud af, om de andre synes det samme. 

En sundere 

Ali 

bede Hasan 

bære alle 

kasserne i 

butikken 

gå en omvej 

til arbejde 

og gå hurtigt 

begynde  

at køre i bil  

på arbejde 

slappe af,  

når han 

kommer hjem 

spise mere 

frugt og 

grønt 

holde op med 

at ryge 

hans kone skal 

bruge mindre 

olie i maden 

gå med i 

fitnesscenter 
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Alis hjerte / Opgave 3 / Ordforråd / Sæt ordene i rækkefølge.  

Begynd med det, der betyder ”mest tyk”. Du skal måske bruge en ordbog. 

   

tynd   fed  overvægtig   normalvægtig   slank   kraftig  undervægtig  tyk 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 
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Alis hjerte /    Danskuddannelse 3 opgave  

1) Hvilke træk, synes du, karakteriserer Alis livsstil? 

2) Hvorfor har ens livsstil betydning for ens risiko for at få en blodprop? 

3)Tror du, Hassan bliver overvægtig som sin far, når han bliver 55 år?  

4) Får Hassan samme livsstil som sin far? 

5) Skriveopgave: Hvilken livsstil har Hassan om fem år? 
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Kim er ked af det   

Kim bor i Valby. Han har ikke arbejde. Han ser hver dag på sin computer efter et nyt 

arbejde. Men det er svært, for der er mange andre arbejdsløse. Kim har en søn, 

Bertram, som bor i USA. Hans søn har et godt arbejde i et møbelfirma. De ringer 

sammen en gang om ugen, men Kim savner sin søn meget. 

  Kim har en god lejlighed. Den er på 2 værelser, og den har 

en stor altan. Kim sidder meget tit ude på altanen og drikker 

en kop kaffe. Kim prøver at læse i sin avis, men han kan 

  ikke koncentrere sig. Det er svært at huske det, han har læst. 

Mange gange sidder han bare og lytter til trafikken nede 

 fra gaden. 

Kim har problemer med at sove om natten. Han er træt, når han går i seng, men han 

kan ikke falde i søvn. Han ligger og tænker på, at han har et dårligt liv. Han vil gerne 

besøge Bertram i USA, men han har ikke penge til flybilletten. Kim er så ked af det. 

Nogen gange har han ondt i hjertet, fordi han er ked af det. En søndag morgen har 

han bare ikke lyst til at leve mere. 

   

Kim er ked af det / Opgave 1 / Synes du, det er rigtigt eller forkert? Sæt x 

Tal med de andre om svarene 

 

 Rigtigt Forkert 

1. Kim skal spise flere grøntsager.    

2. Kim skal ringe til sin egen læge og bestille en tid.    

3. Kim skal bede til Gud meget mere.   

4. Kim må ikke drikke så meget kaffe hver dag.   

5. Kim skal gå på apoteket og købe sovepiller.   

6. Kim skal se mere fjernsyn og slappe af.   

7. Kim skal snakke med sine gamle venner igen.   

8. Kim skal begynde at lave motion.  
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Kim er ked af det / Opgave 2  

Kim har nu været hos sin egen læge.  

Han har fået medicin, der hjælper ham.  

Han har det bedre nu.  

Hvad kan Kim også selv gøre for at få det bedre? Hvorfor? 

Hvad skal han ikke gøre? Hvorfor? 

Snak med din makker og de andre om det. 

begynde at 

gå lange ture 

begynde 

at besøge sin 

gamle mor 

blive frivillig i 

en fodboldklub 

 

se meget TV 

ligge på sofaen 

og slappe af 

spise 

lykkepiller 

holde op med 

at søge arbejde 

begynde  

at snakke med 

sine naboer 

 

Kims nye liv 

ikke ringe til 

sin søn 
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Kim er ked af det / Opgave 3 / Ordforråd / Sæt ordene i rækkefølge.  

Begynd med det, der betyder ”mest glad”. Du skal måske bruge en ordbog. 

   

ked af det   deprimeret   glad   lykkelig   ligeglad   munter   ulykkelig 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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Kim er ked af det     Danskuddannelse 3 opgave  

1. Diskuter, hvilke grunde der er til, at Kim bliver deprimeret. 

2. Diskuter i grupper, om det er flovt at være deprimeret.  

   Skal det skjules, eller skal familien fortælle om det til andre? 

3. Gå på internettet og find ud af, hvor mange procent af danskere,  

    der spiser medicin mod depression eller psykiske sygdomme. 

4. Skriv en positiv slutning på historien om Kim. Skriv ca. 100 ord 
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Ekstra / Supplerende materiale til  

danskuddannelse 1 / modul 4 – 6  

danskuddannelse 2 / modul 2 – 4  

danskuddannelse 3 / modul 2 – 4   
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Opgave 1 / Hvem skal hjem?    DU 2 og 3 

I venteværelset hos lægen sidder fem patienter. 

Læs om dem og find to, som du vil sende hjem. Hvorfor? 

 

 

Det er tirsdag morgen. Anna har ondt i halsen. Hun havde også ondt  

i halsen i går. Hun kan ikke snakke så godt. Hun har kun lidt feber. 

Hun sidder i venteværelset, fordi hun gerne vil have noget medicin. 

 

 

Peter ondt i ørerne. Han har 39,5 i feber og er meget træt. Han har 

haft ondt i flere dage, og han har spist piller, men det hjælper ikke.  

Han vil gerne have nogle bedre piller hos sin læge. 

 

 

Olga har problemer med nakken. Det gør ondt hele tiden. Hun fik ondt, 

fordi hun drejede sit hoved på en forkert måde i går. 

Hun vil gerne have, at lægen giver hende piller. 

 

 

Oskar er pensionist. Han har problemer med at gå på trapper.  

Det gør ondt i hans knæ, og hans knæ er røde.  

Han vil gerne have en henvisning til en røntgenklinik.  

 

 

Safira har ondt i maven. Hun kan ikke komme på toilettet. Hun har 

meget hård mave. Hun er ked af det og har ikke lyst til at spise. Hun 

sidder i venteværelset, fordi hun gerne vil have hjælp af en læge. 
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Opgave 2 / Hvem skal hjem?    DU 2 og 3 

I venteværelset på skadestuen sidder seks voksne og et barn. 

Læs om dem og find to, som du vil sende hjem. Hvorfor? 

 

 

Jens arbejder på et kontor. I pausen åbner han en kasse med papir. 

Han skærer sig dybt med kniven i fingeren. Det bløder meget, og Jens 

er meget bange. Han vil snakke med en læge. 

 

 

Nazir faldt ned ad trappen i går morges. Nu er klokken 16, og hun har 

stadig meget ondt i sin højre fod. Hun skal på arbejde i morgen, så hun 

vil gerne snakke med en læge. 

 

 

I en uge har Pjotr haft eksem på begge arme. Det klør hele tiden.  

Han er helt rød på armene. Det ser ikke godt ud. Hans kone siger, 

 at det er farligt. Pjotr vil gerne snakke med en læge og få noget 

creme, der hjælper. 

 

 

I børnehaven legede børnene i sandkassen. Maya fik en skovl i øjet. 

Det gør meget ondt. Hun kan ikke se noget. Der løber tårer ud af 

hendes øje hele tiden. En pædagog sidder ved siden af hende. 

 

 

Erik faldt over en fodboldspiller. Han faldt lige ned på sit venstre knæ. 

Det gør rigtig meget ondt i knæet. Erik kan ikke stå på det venstre ben. 

En anden fodboldspiller kørte ham på skadestuen.  

 

 

Mary hjælper sin mand i kiosken. Hun bærer kasser med varer.  

En kasse vejede 50 kg. Mary fik pludselig ondt i ryggen. Hun spiste 

Panodil, men det hjalp ikke. Nu sidder hun og prøver at læse, mens hun 

venter. 
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Opgave 3 / Aziz har ondt i ryggen.    DU 2 og 3 

Hvad skal han ikke gøre? Streg sætningerne ud. 

      

 

Det er onsdag eftermiddag, og Aziz kommer hjem fra arbejde. Han arbejder på en 

tankstation. Han går langsomt op ad trappen, for han har ondt i ryggen i dag.  

Det gør ondt hver gang, han løfter benene. Aziz løfter sin søn på 5 år op og bærer 

ham ind i stuen. Aziz er ked af det og vil gerne ligge i sofaen. 

 

Tirsdag morgen ringer Aziz til sin egen læge. Lægen siger, at Aziz skal tage noget is  

i fryseren og lægge det på ryggen. Lægen siger også, at Aziz skal lægge sig på en 

god måde på sin sofa. Han skal også spise smertestillende medicin. Aziz har 

smertestillende medicin i sit medicinskab på badeværelset. 

 

Lægen fortæller Aziz, at han ikke skal lave motion, fordi det gør ondt. Lægen 

fortæller også Aziz, at han skal lave noget speciel gymnastik, for det er vigtigt, 

 at hans muskler arbejder hver dag. Aziz lægger sig på gulvet og laver lidt gymnastik. 

Det gør lidt ondt, men det er i orden. 

 

Næste uge er Aziz på arbejde igen. Der er mange kunder på tankstationen.  

En ung mand køber en kasse øl. Den koster 188 kr. Manden synes, at det er billigt, 

 og han betaler med Dankort.  Aziz ved, at han ikke må bære tunge ting.  

Aziz hjælper manden med at bære kassen med øl ud til bilen. 

 

Aziz køber en varmepude. Den køber han i Matas, og den er ikke så dyr. Det gør ikke 

så ondt i ryggen, når Aziz ligger på varmepuden. Varmepuden er en god ting, for 

hans kone kan også bruge den. Aziz vil bruge is på sin ryg, for det hjælper altid.  
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Opgave 4 / Cloze    DU 1 / Mo 4 -6 

     DU 2 / Mo 2 

Læs teksten og sæt 6 ord ind fra kassen. Der er 2 ord, du ikke skal bruge 

      

       

Feber 

Peter hoster og har ondt i halsen. ________ har 39 grader i feber. 

Han var rask i går, og han havde kun 37,5 grader, da han tog sin temperatur 

_____________.  Peter ringer til sin egen læge. Lægen siger, at han ikke skal tage 

medicin, men han skal vente på, feberen går væk. 

 

I sidste uge var Peters datter syg. _________ hedder Maja. Hun havde faktisk meget  

feber. Peter ringede til sin egen læge ______  fortalte det. Lægen sagde til Peter, 

 at Maja _________ skulle komme op til lægen, hvis hun legede, eller hvis hun så TV. 

Når børn har feber, så er de ikke altid  ________ syge. 

 

 

om morgenen    han     i morgen      hun     og      ikke       meget       lidt 
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Opgave 5 / Cloze    DU 2 / Mo 3  

Læs teksten og sæt 6 ord ind fra kassen. Der er 2 ord, du ikke skal bruge 

      

       

Feber 

Peter hoster og har ondt i halsen. Han har 39 grader i _______________. 

Han var rask i går, og han havde kun 37,5 grader, da han tog sin temperatur 

_________________.  Peter ringer til sin egen læge. Lægen siger, at han ________ 

skal tage medicin, men han skal vente på, feberen går væk. 

 

I sidste uge var Peters datter syg. Hun hedder Maja. Hun havde faktisk meget 

__________ feber. Peter ringede til sin egen læge og fortalte det. Lægen sagde til 

Peter, at Maja ________ skulle komme op til lægen, hvis hun legede, eller hvis hun 

så TV. Når børn har feber, så er de ikke altid ____________syge. 

 

om aftenen     meget     høj     feber     ikke     altid     ikke     om morgenen 
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Lægerne i mit land gør 

 

Lægerne i Danmark gør 

 

Tager tit røntgenbilleder 

 

      Tager helst ikke røntgenbilleder 

  

  

  

  

  

  

  

  

Opgave 6 / Sundhed og sygdom i forskellige kulturer.       DU3 / Mo 3 – 4 

Sundhedsvæsenet er skabt af mennesker. I alle lande og i alle kulturer er der læger, 

hospitaler og medicin, der hjælper syge mennesker. Lægerne prøver at helbrede de 

syge. De kender meget til medicin og helbredelsesmetoder. Både medicin og metoder 

kan være forskellige fra det ene land til det andet.  

I nogle lande tager læger fx næsten altid et røntgenbillede, og i Danmark gør læger 

det helst ikke. 

  

 Opgave 1 / I skemaet skal du skrive om de forskelle, du kender til. 
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Sundhed og sygdom i forskellige kulturer.  DU3 / Mo 3 – 4 

 

  

Opgave 2a 

Diskutér i grupper, hvilke forskelle det har været sværest at leve med. Har det været 

de manglende røntgenbilleder, der har givet usikkerhed? Hvilke af de ting, der står på 

tavlen, giver måske stadig problemer for den enkelte? 

Der vælges en referent i hver gruppe. Referenten fremlægger senere for klassen. 

 

Opgave 2b 

Diskutér i grupper, om man både kan bruge lægerne i Danmark og lægerne i sit 

hjemland på samme tid. Præsentér gerne personlige eksempler. Diskussionen skal 

vare ca. 15 minutter. 

 

 

 

Opgave 3 

Der kan også være forskel på danske læger og læger fra andre lande. Lægerne kan 

være forskelligt klædt, og deres lægekonsultationer kan se forskellige ud.  

De kan tale med patienterne på en autoritær eller en ligeværdig måde. 

Lav en beskrivelse af en god læge. Hvordan er han / hun klædt? Hvordan arbejder 

han / hun? Hvordan er hans / hendes forhold til patienterne? Skriv ca. 30 ord 
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Den praktiserende læge 

Er det rigtigt eller forkert? Hvad tror du? Sæt x. 
Snak med de andre om svarene. 
I kan få et svarark af jeres lærer. R F 

 1. Man skal altid have sundhedskortet med til lægen.   
 

2. Alle undersøgelser og behandlinger hos lægen er gratis.   

 

 3. Lægen må godt fortælle om dit helbred til andre.    

 

 4. Alle, der ikke taler eller forstår dansk, kan få en tolk.   

 

 

 

5. Det er godt at bruge familie som tolk.   

 

 6. Lægen kan hjælpe dig, hvis du er for tyk.   

 

 

 

7. Din egen læge kan behandle alle sygdomme.   

 

 8. Lægen har normalt åbent hver dag mellem kl. 8 og kl. 16.   

 

 

 

9. Man skal ikke bestille tid, før man går til lægen.   

 

 10. Man skal ringe afbud, hvis man ikke kan komme.   

 

 

 

11. Man får normalt en ny læge, når man flytter.   

 

 12. Man kan godt skifte læge, selvom man ikke flytter.   
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Hvad fejler jeg? Hvad kan jeg gøre? 

Før du går til lægen 
 

 Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du 
går til lægen. 

 Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. 

 Det er god idé at øve sig på det, du vil sige til lægen. 

 Det er en god idé at sige, hvad du gerne vil snakke med lægen om , når 
du bestiller tid. 

 

Her er de ting, du skal tænke på: 

 Hvad er problemet?  

 Hvornår begyndte problemet? 

 Er problemet blevet værre? 

 Hvilke sygdomme har du haft før? 

 Hvor er du blevet behandlet for sygdommene? 

 Hvilken medicin bruger du? 

 Har du problemer med medicinen? 

 

Feber 

 

 Den normale temperatur om morgenen er ca. 36,5 – 37,5 grader. 

 Vi har feber, når vi har mere end 37,5 grader i temperatur. 

 Vi får ofte feber, når vi har en infektion.  

 Feberen er kroppens eget forsøg på at fjerne infektionen, og man skal  
     normalt ikke tage medicin, som sætter feberen ned.  

 

 

Børn og feber 
 

 Børn får tit meget høj feber, når de er syge. 

 Et barn kan godt have høj feber, uden at det er meget sygt.  
Det vigtigste er, hvordan barnet har det. 

 Hvis barnet gerne vil lege eller se TV, skal man ikke være bange for, 
 at det fejler noget alvorligt. 
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Det kan du selv gøre, når du har feber. 
 

 Drik meget.  
Når man har feber, mister man væske, og det er derfor vigtigt  
at drikke meget. 

 Smertestillende medicin kan hjælpe lidt på muskelsmerter  
og på feberen. 
Hvis du tager medicin mod smerter og feber, er det bedst at tage den 
regelmæssigt, så temperaturen ikke hopper op og ned – det er ikke rart 

skiftevis at fryse og svede.  

Hvad fejler jeg? Hvad kan jeg gøre? 

Det kan du gøre for dit barn, når det har feber. 

 

 Børn skal kunne komme af med varmen, når de har feber.  
Giv dem ikke for meget tøj på. 

 Klæd dem af og læg dem under et lagen eller et dynebetræk, 
når de skal sove. 

 Det er godt, at barnet drikker så meget, at det tisser 2 – 3 gange om 
dagen.      
      
      

Kontakt din egen læge… 

 

 Hvis temperaturen ikke falder efter 3 – 4 dage, og du ikke ved, 
hvorfor du har feber. 

 Hvis du ikke har haft feber i nogle dage og får feber igen.  

 

 

 
Kontakt lægen med det samme… 

 

 Hvis den syge er omtåget eller sløv – også selvom feberen ikke er høj. 

 Hvis man har feber og ikke kan sidde op eller bøje hovedet fremover. 

 Hvis børn har smerter, kaster op eller har feberkramper. 
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R F  

Hvad fejler jeg? Hvad kan jeg gøre? 

Er det rigtigt eller forkert? Hvad tror du? Sæt x 

Snak med de andre om svarene 

Når du er færdig, kan du læse om feber på de forrige sider og se, om dine 
svar var rigtige eller forkerte.  R   F 

1. Den normale temperatur er ca. 36,5 – 37,5 grader.   

2. Man skal altid tage medicin, når man har feber.   

3. Børn er altid meget syge, når de har høj feber.   

4. Det er vigtigt at drikke meget, når man har feber.   

5. Smertestillende medicin kan hjælpe lidt, når man har feber.  

  

6. Børn skal have meget tøj på, når de har feber.   

7. Børn med feber skal ikke have det for varmt,  

    når de skal sove.   

8. Børn med feber må ikke drikke meget.   

9. Man skal altid kontakte sin egen læge, når man har feber.   

10. Man skal kontakte sin egen læge, hvis man har haft feber  

      i 3 – 4 dage, og man ikke ved, hvorfor man har feber.   

11. Man skal kontakte lægen med det samme, hvis den syge  

      er omtåget eller sløv, også selvom feberen ikke er høj.   

12. Man skal kontakte lægen med det samme,  

      hvis børn har feberkramper.    
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Hvad fejler jeg? Hvad kan jeg gøre? 

Hovedpine  

De fleste mennesker har af og til hovedpine. Man ved ikke altid,  
hvorfor man får hovedpine. 

 Vi får tit hovedpine sammen med f. eks. influenza og feber. 

 Man kan få hovedpine, hvis man spænder i musklerne, især i nakke og 
skuldre. 

 Man kan få pandehovedpine, hvis man er forkølet, ser dårligt eller har 
forkerte briller. 

 

 

 

 

 

 

Det kan du selv gøre… 

 Få testet dit syn – måske skal du have briller eller nye briller.  

 Tal med tandlægen – måske har du problemer med tænderne. 

 Få kontrolleret dit blodtryk. 

 Smertestillende medicin hjælper ofte. 

 Hvis du tit har hovedpine, lav et skema med, hvornår du har hovedpine. 

Kontakt din egen læge…. 

 Hvis du har hovedpine i lang tid. 

 Hvis du har pandehovedpine og feber, efter du har været forkølet. 

 Hvis dine børn tit har hovedpine. 

Kontakt lægen med det samme… 

 Hvis det drejer sig om en pludselig, meget stærk hovedpine. 

Gode råd, så du ikke får hovedpine. 

 Få frisk luft. 

 Sid ikke i lokaler med røg. 

 Luft ud både hjemme og på arbejde. 

 Sov i et værelse, hvor der er køligt og frisk luft. 

 Få søvn nok. 

 Sid rigtigt, så du ikke spænder i nakken. 

 Tag en hue eller et tørklæde på, hvis det er koldt og blæsende. 
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Hvad fejler jeg? Hvad kan jeg gøre? 

Influenza 
 

Influenza er en virussygdom. Vi får tit influenza om vinteren.  
Når mange mennesker har influenza på samme tid, kalder vi det en 
epidemi. 

 Man får tit høj feber op til 40 grader, når man har influenza. 

 Man får også hovedpine. 

 Man får ondt i øjnene. 

 Man kan få hoste. 

 Man får ondt i alle muskler, især i ryggen. 

 Man er normalt syg i 3 til 7 dage. 

 Influenza er ikke farlig for de fleste mennesker.  

Men influenza kan være farlig for nogle mennesker, f. eks. gamle 
mennesker og mennesker med nogle kroniske sygdomme. Det er derfor  
en god idé, at disse mennesker bliver vaccineret mod influenza. De skal 
vaccineres hvert år, fordi der kommer en ny slags influenza hvert år.  

Det er en god idé at blive vaccineret, hvis du  

 er over 65 år. 

 har sukkersyge. 

 har en kronisk lunge – eller hjertesygdom. 

 

Kontakt din egen læge… 

 

 Hvis det gør ondt, når du tisser, eller du har ondt i nyrerne. 

 Hvis det gør ondt i en del af brystet, når du trækker vejret. 

 Hvis du har feber i mere end 4 dage. 

Kontakt lægen med det samme… 
 

 Hvis den syge ikke kan sidde op, bøje hovedet, er omtåget eller sløv. 

 Hvis børn er slappe, ikke interesseret i noget og ikke vil drikke. 

 Hvis børn har svært ved at trække vejret, eller det gør ondt, når de 

trækker vejret. 
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Hvad fejler jeg? Hvad kan jeg gøre? 

Læs, hvad der står om influenza på de forrige sider. 

Er du enig eller uenig og hvorfor? Snak med de andre om svarene 

 

 

Influenza er farlig  

for alle mennesker.  Man får tit høj feber, når man 

har influenza, men man får ikke 

hovedpine, og man hoster ikke. 

Alle over 65 år skal 

vaccineres mod influenza.  

Man er normalt syg i 3 – 7 dage. 

Vaccination mod influenza er farlig for 

personer med sukkersyge og kroniske 

lunge-eller hjertesygdomme.  

Det er vigtigt at drikke meget, 

når man har influenza og 

feber. 

Man skal altid kontakte lægen, 

når voksne har influenza. 

Man skal kontakte lægen med det 

samme, hvis børn er sløve,  

ikke er interesseret i noget og 

ikke vil drikke. 

Smertestillende medicin hjælper 

ikke, når man har influenza. 

Man skal vaccineres hvert år, 

fordi der kommer en ny slags 

influenza hvert år. 
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Hvad fejler jeg? Hvad kan jeg gøre? 

Rygsmerter / Ondt i ryggen 

Man kan få smerter i ryggen af mange grunde.  
Nogle gange kommer smerterne pludseligt, og nogle gange kommer de lidt 
efter lidt. 
Hvis man har smerter i nakken eller den øverste del af ryggen, kan man 
også have smerter i armene. 
Hvis man har smerter i lænden ( den nederste del af ryggen ), kan man 
også have smerter i benene. 
 
Der kan være flere grunde til rygsmerter: 

 Har man altid ondt i ryggen ( kroniske smerter), kan det være, 
fordi ryggen er blevet slidt. 

 Man kan også få ondt i ryggen, hvis man sidder for meget og forkert. 

 Man kan pludseligt få ondt i ryggen, hvis man løfter noget tungt forkert 
eller gør en forkert bevægelse. 

 Rygsmerter kan også skyldes diskusprolaps. 

 

Kontakt din egen læge… 

 Hvis smerterne er kommet pludseligt. 

 Hvis smerterne går ud i arme eller ben. 

 Hvis smerterne varer mere end en uge. 

Det kan du selv gøre… 

 Hvis du pludselig får ondt i ryggen, skal du lægge dig ned og hvile i en 
afslappet stilling. Du skal ikke gøre bevægelser, der gør ondt. 
Du skal ikke bære eller løfte. 

 Senere kan du f. eks. bruge en varmepude, men ikke for længe ad 
gangen.  Varme kan hjælpe på smerterne, fordi den får musklerne i 
ryggen til at slappe af. 

 Når man har ondt i ryggen, kan smertestillende medicin hjælpe. 

 Det er vigtigt, at musklerne i ryggen og maven er stærke, fordi de 
beskytter din ryg. Musklerne bliver slappe, hvis du ikke bruger dem. 
Motion gør musklerne stærke. Derfor er det vigtigt, at du får motion 
hver dag. 

 Det er også vigtigt at få motion, selvom du har smerter. Hvis du har 
kroniske smerter i ryggen, skal du måske have et specielt program til 
træning af ryggen. 

 Sørg for, at du løfter rigtigt.  
Hold det, du skal løfte, så tæt ind til kroppen, som du kan.  
Bøj knæene og ikke ryggen. 
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Hvad fejler jeg? Hvad kan jeg gøre? 

Er det rigtigt eller forkert? Hvad tror du? Sæt x 

Snak med de andre om svarene. 

Når du er færdig, kan du læse om ondt i ryggen på de forrige sider og se, 
om dine svar var rigtige eller forkerte.   
 R   F 

1. Man kan have ondt i ryggen, fordi ryggen er slidt.   

2. Man kan ikke få ondt i ryggen, fordi man sidder meget.   

3. Man skal kontakte sin læge,  

    hvis smerterne er kommet pludseligt.   

4. Hvis man pludselig får ondt i ryggen,  

   skal man lægge sig ned og hvile sig.    

5. Man må aldrig bruge en varmepude , 

    når man har ondt i ryggen.    

6. Smertestillende medicin kan ikke hjælpe på smerter i ryggen.  

  

7. Det er vigtigt, at musklerne i ryggen og maven er stærke.   

8. Motion gør musklerne stærke.   

9. Man skal ikke dyrke motion, når man har ondt i ryggen.   

10. Man kan få et specielt program til træning af ryggen.   

11. Det er vigtigt at løfte rigtigt.   

12. Når man løfter, skal man bøje ryggen.   


