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Før du begynder at læse bogen

   
 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.

DRACULA



Læs side 12 - 21
til og med 8. maj



Fra Jonathan Harkers dagbog
s. 12 - 21
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Svære ord.
Skriv en forklaring på ordet, og brug det i en sætning. 

genkendelige

Forklaring:

Sætning:

Forklaring:

Sætning:

stejle

Forklaring:

Sætning:

dystre

Forklaring:

Sætning:

passet

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

Hvordan var turen op til det faldefærdige slot?

Jonathan sammenligner manden, der åbner døren, med kusken.
Hvorfor?

Da grev Dracula smiler, hvad lægger Jonathan så mærke til?

Hvem fortæller historien, og hvad laver han til dagligt?

Fra Jonathan Harkers dagbog
s. 12 - 21

DRACULA





Fra Jonathan Harkers dagbog
s. 12 - 21
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Svære ord.
Skriv en forklaring på ordet, og brug det i en sætning. 

færdes

Forklaring:

Sætning:

Forklaring:

Sætning:

reflekterede

Forklaring:

Sætning:

forræder

Forklaring:

Sætning:

plantegninger

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

Fortæl, hvad der sker, da Jonathan skal barberes.

Hvilke mystiske ting lægger Jonathan mærke til ved grev
Dracula?

Hvor længe vil grev Dracula have Jonathan til at blive? Og vil
Jonathan det?

Hvad er det, Jonathan skal hjælpe grev Dracula med?

Fra Jonathan Harkers dagbog
s. 12 - 21

DRACULA



Læs side 21 - 27
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Grev Dracula har smidt en sæk på gulvet. Hvad hører Jonathan?

Jonathan mister pludselig tidsfornemmelsen. Hvad vil han
forsøge at gøre?

Jonathan finder grev Draculas værelse, hvad ser han
derinde?

Jonathan vil afsøge hver en krog af slottet, men ender med at
falde i søvn på en sofa. Hvad sker der, da han vågner?

Fra Jonathan Harkers dagbog
s. 21 - 25

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

Hvem står udenfor Jonathans dør? Hvad tror I, de vil?

Da Jonathan kommer ned til grev Dracuals værelse igen, hvad er
så anderledes ved greven?

Hvad slutter Jonathan Harkers historie med?

Jonathan ser grev Dracula forlade slottet, hvad kommer han
tilbage med?

Fra Jonathan Harkers dagbog
s. 26 - 28

DRACULA
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Du har nu læst Jonathan Harkers historie. Historien
fortæller ikke, hvad der sker med Jonathan. 

Skriv herunder, hvad du tror, der sker.

Fra Jonathan Harkers dagbog
s. 26 - 28

DRACULA



Læs side 29 - 35
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Tal sammen i gruppen om spørgsmålene. 
Husk at svare i hele sætninger. 

   

Mina er sammen med sin gode
veninde, Lucy Westenra. Hvad

er der sket for Lucy denne
dag?

Hvad bekymrer Mina sig over?

Et russisk skib går på grund
ved havnen i Whitby. Fortæl

historien om skibet.

Lucy er pludselig forsvundet
fra sin seng midt om natten,
selvom Mina er sikker på, at

hun låste døren. Hvad
opdager Mina på Lucys hals?

Hvad basker rundt udenfor
vinduet ved Mina og Lucy?

Mina forstår ikke Lucys
svækkede tilstand. Hvad sker

der med Lucy?

Hvem har Mina fået brev fra,
og hvad skal hun nu?

Hvem bliver der sendt bud
efter til at passe på Lucy?

Fra Mina Harkers dagbog
s. 29 - 35

DRACULA



Læs side 36 - 43
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SANDT ELLER FALSK
Sæt kryds i den rigtige boks.  

Det er Dr. Seward, som Lucy
skal giftes med.

Dr. Seward skriver til Van Helsing
for hjælp.

Lucy har brug for nye lunger.

Arthur har det fint efter
transfusionen.

Lucy får det bedre, og lader Dr.
Seward sove i værelset ved siden af.

Lucy har brug for nyt blod. 

Van Helsing ligger hvidløgsblomster 
 rundt om Lucy. 

Lucy overlever ikke. 

Arthur rejser tilbage til Spanien.

SANDT FALSK

Fra Dr. Sewards dagbog
s. 36 - 43

DRACULA



Van Helsing slutter med at sige: 
”Hun er død,” sagde Van Helsing. ”Men ak, det er ikke ovre

endnu. Dette er kun begyndelsen.”
Hvad tror I, der kommer til at ske med Lucy, Arthur og resten

af historien?

skolelærerlife.dk

Fra Dr. Sewards dagbog
s. 36 - 43

DRACULA

Fortæl kort, hvad der sker i resten af Mina Harkers dagbog. 



Læs side 44 - 50
til og med linje 5
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Van Helsing og Dr. Seward tager hen til Lucys grav. Hvad ser de?

Van Helsing, Dr. Seward og Arthur holder vagt ved graven og ser
Lucy. Hvordan reagerer hun, da hun ser Arthur?

Fortæl, hvordan Lucy har forandret sig.

Van Helsing besøger Dr. Seward og viser ham avisen. Hvad
fortæller Van Helsing?

Fra Dr. Sewards dagbog
s. 44 - 50

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

Van Helsing beder Arthur om at give Lucy fred. Hvad skal han
gøre?

Hvad holder Van Helsing i hænderne for at holde Lucy på
afstand?

Hvad lover de tre mænd hinanden?

Fra Dr. Sewards dagbog
s. 44 - 50

DRACULA





Læs side 50 - 55
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Nu har du læst resten af 'Dracula'. Hvad sker der den 1.
oktober ifølge Dr. Sewards dagbog?

Fra Dr. Sewards dagbog
s. 50 - 55

DRACULA



DRACULAEfter du har læst bogen

Karaktererne fra 'Dracula'.
Nu har du læst historien om grev Dracula. Herunder ser du personerne
fra bogen. Skriv navn og stikord om hver enkelt person. Du kan også
kigge på side 10 og 11.
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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.

DRACULA

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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