
Vi arbejder med 

Frankenstein

Af Mary Shelley
Genfortalt af Gill Tavner





Før du begynder at læse bogen Frankenstein

   
 Hvad er titlen på bogen?

Hvem har skrevet bogen?
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Gæt løs.
Kig på forsiden, og læs bagsideteksten. Hvad tror du, bogen handler
om? Skriv i firkanten.



Før du begynder at læse bogen

   
Hvem er bogens illustrator?

Hvilket forlag har udgivet bogen?
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Frankenstein

   
Læs om forfatteren, Mary Wollstonecraft Shelley, på side 8, og brug
også 5 minutter på at finde info om hende på nettet. Skriv derefter
alle de informationer, I finder om forfatteren:



Før du begynder at læse bogen
s. 10 - 11

Frankenstein

Karaktererne fra 'Frankenstein'.
På side 10 og 11 kan du læse om de karakterer, der er med i
'Frankenstein'. Skriv navn og stikord om hver enkelt person herunder. 
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Læs kapitlet
FRANKENSTEIN

 



FRANKENSTEIN
s. 12 - 16
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Svære ord.
Skriv en forklaring på ordet, og brug det i en sætning. 

mysterium

Forklaring:

Sætning:

Forklaring:

Sætning:

følgesvend

Forklaring:

Sætning:

medfølelse

Forklaring:

Sætning:

bitter

Frankenstein
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Fortæl kort, hvad der står i brevet. 

Hvad er det, vi læser i dette kapitel? 

FRANKENSTEIN
s. 12 - 16

Frankenstein



Læs s. 17 - 28 af kapitlet
 Victor Frankensteins historie
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Hvor rejser Victor hen, da han fylder 17 år? 

Hvad lover Victor sin far, og hvad lover han Elizabeth?

Victor vil gerne opdage kernen i den menneskelige eksistens. Hvad
spekulerer han på at skabe? 

Hvad fascinerer Victor Frankenstein?

Victor Frankensteins historie
s. 17 - 28

Frankenstein



Tal sammen i gruppen om spørgsmålene. 
Husk at svare i hele sætninger. 
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Tror I, det er en god ide, at
Victor Frankenstein vil

eksperimentere med liv og
død?

"For at forstå livet måtte jeg
først forstå døden."

Hvor får Victor arbejde henne? 

Victors far skriver et brev til
Victor. Hvordan reagerer

Victor på det?

Imens Victor selv forsøger at
skabe nyt liv, hvad sker der så
i mellemtiden med ham selv?

Da Victor har lavet en livløs
krop, venter han på et lyn.

Hvad skal han bruge det til? 

Hvad sker der, da lynet
rammer? 

Hvordan reagerer Victor på sin
skabning?

Mens Victor gemmer sig i gården
fra sin skabelse, nærmer en

hestevogn sig. Hvem kommer? 

Hvordan hjælper Henry Victor i
de kolde vintermåneder?

Hvad vil Victor, når det bliver
forår igen? 

Victor Frankensteins historie
s. 17 - 28

Frankenstein



Læs s. 29 - 36 af kapitlet
 Victor Frankensteins historie
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Hvorfor betegner Victor sig som det ulykkeligste menneske i
verden? 

Hvem er tiltalt for mordet på William og hvorfor? 

Hvordan bliver Justine dømt i retten? 

Victor Frankensteins historie
s. 29 - 36

Frankenstein

Victor udsatte rejsen, men modtager så et brev fra sin far, der
beder ham komme hjem. Hvad er der sket?
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Victor beslutter sig for at bestige Montanvert. Hvem møder han
på sin tur? 

"William og Justine var de første uskyldige ofre for min slemme
handling.” Hvem tror I, bliver den næste?

Hvad vil monstret have Victor til, og hvad truer han Victor med? 

FrankensteinVictor Frankensteins historie
s. 29 - 36





Læs kapitlet
Monstrets historie



MONSTRETS HISTORIE
s. 37 - 43
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Svære ord.
Skriv en forklaring på ordet, og brug det i en sætning. 

stablede

Forklaring:

Sætning:

Forklaring:

Sætning:

afsky

Forklaring:

Sætning:

hulkede

Forklaring:

Sætning:

beundrede

Frankenstein



MONSTRETS HISTORIE
s. 37 - 43
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Frankenstein

Hvad slutter monstret af med at kræve af Victor?

Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Skriv kort om alt det, monstret har oplevet i sin korte levetid. 



Læs kapitlet
Victor Frankensteins historie

- fortsat
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Hvorfor tror I ikke, at Victor vil giftes med Elizabeth, selvom
han elsker hende?

Victor ender med at rive kroppen, som han var ved at skabe, i
stykker. Hvordan reagerer monstret? 

Victor sejler ud i en lille båd for at komme af med delene fra den
ufærdige skabning. Hvad venter ham, da han når ind til land?

Victor Frankensteins historie
s. 44 - 56

Frankenstein

Hvilke tanker gør Victor sig om at vække endnu en skabning til
live? 
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Hvem sidder pludselig ved siden af Victor, da han ligger død i sin
kahyt? 

Victor vender hjem og gifter sig endelig med Elizabeth. Hvad
sker der på bryllupsnatten? 

Hvad fortæller monstret til Robert Walton? Tror I, monstret gør
det? 

FrankensteinVictor Frankensteins historie
s. 44 - 56
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Tip en 13'er. 
Svar rigtigt på spørgsmålene, og find det hemmelige ord i bunden.

FrankensteinVictor Frankensteins historie
s. 44 - 56

Hvor mange skabninger
vækker Victor til live?

Hvad hedder Victor til
efternavn? 

Hvem bliver Victor gift
med? 

Hvad er Justine Moritz hos
familien Frankenstein?

Hvad hedder Victors
gode ven til fornavn?

Hvad skal Victor bruge for
at vække monstret til live?

Hvilken sø ligger Victors
hjem tæt ved? 

Hvor studerer Victor
henne?

Hvad hedder den dreng, der
bliver myrdet i bogen?

Hvem bliver dømt til døden
for mordet på William?

Hvilket bjerg bestiger
Victor?

På hvilken nat bliver
Elizabeth myrdet?

I hvilken by er Victor
opvokset? 
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Hvad er det
hemmelige

ord?





Efter du har læst bogen
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Nu har du læst historien 'Frankenstein'. 
Fortæl, hvad du godt kunne lide, og hvad du ikke kunne lide
ved bogen.

Hvad kunne du lide ved
'Frankenstein'?

Hvad kunne du ikke lide ved
'Frankenstein'?

Efter du har læst bogen Frankenstein



Hvem minder du mest
om af de medvirkende

personer?
 
 

Hvem minder du mindst
om af de medvirkende

personer?
 
 

Hvad ville du have gjort, 
hvis du var

 hovedpersonen?
 
 
 

Hvad handler bogen
om? 

Giv et kort resume.
 
 
 

Hvordan er stemningen
i bogen?

(f.eks. sjov, uhyggelig eller
trist)

 

Efter du har læst bogen

Husk at begrunde dine svar.

Frankenstein

Hvad synes du om 
slutningen på bogen?

 
 
 

Hvordan bliver 
problemet i bogen løst?

 
 
 

Fortæl om starten 
på bogen.

 

Hvis du skulle 
fortsætte bogen, hvad 

skulle der så ske?
 

Beskriv hovedpersonen.
 
 

Hvilken del af bogen 
kunne du bedst lide?

 
 

Hvor er bogens 
'point of no return'?

 
 

Er der noget ved 
bogen, du ikke kan lide?

 
 

Er der noget i bogen, 
du mangler svar på?

 
 
 

Hvem er de vigtigste 
bipersoner?

 
 

Hvilken genre er
bogen?

 
 

Var bogen som du 
forestillede dig, inden 
du begyndte på den? 

 

Vælg fem ord, der 
beskriver bogen.

 

Vil du anbefale
bogen til andre?

Hvem?

Hvor foregår 
historien?

 

Tekst-rouletten
Nu er I færdige med at læse bogen. Sæt jer sammen i gruppen, og gennemgå
spørgsmålene nedenunder. Den første elev vælger selv, hvilket spørgsmål der
startes med. Sæt et kryds i den lille kasse, når spørgsmålet er besvaret.
Fortsæt, indtil I er igennem alle spørgsmål. 
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