
Vi arbejder med 

Moby Dick

Af Herman Melville
Genfortalt af May Bylock

Opgaver lavet skolelærerlife.dk





Før du begynder at læse bogen

   
 Hvad er titlen på bogen?

Hvem har skrevet bogen?

   
Læs 'Om Moby Dick' på side 8 - 9, og skriv et kort resume af det
læste. 
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Hvem er bogens illustrator?

Før du begynder at læse bogen
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Hvilket forlag har udgivet bogen?

Hvad står der i bagsideteksten?

Beskriv forsiden med enkelte ord. Hvad ser du?
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Læs kapitel 1 og 2
 



Kapitel 1: Den tatoverede kannibal
s. 10 - 14
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Svære ord: 
Skriv en forklaring på ordet, og brug det i en sætning. 

matros

Forklaring:

Sætning:

usoigneret

Forklaring:

Sætning:

kannibal

Forklaring:

Sætning:

tomahavk

Forklaring:

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

Hvor starter historien henne? 

Hvordan ser harpuneren ud? 

Hvordan sover Ismael den nat? 

Hvem fortæller historien? 

Kapitel 1: Den tatoverede kannibal
s. 10 - 14
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Kapitel 2: Sjælevenner
s. 15 - 18
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Svære ord: 
Skriv en forklaring på ordet, og brug det i en sætning. 

sjæleven

Forklaring:

Sætning:

kapel

Forklaring:

Sætning:

stædig

Forklaring:

Sætning:

stævnen

Forklaring:

Sætning:

MOBY DICK



skolelærerlife.dk

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

Hvad læser præsten op fra biblen?

Hvad giver Queequeg til Ismael? 

Skriv kort om, hvad Queequeg fortæller om sit liv.

Hvem møder Ismael på det kristne kapel? 

MOBY DICKKapitel 2: Sjælevenner
s. 15 - 18



Læs kapitel 3 og 4
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Tal sammen i gruppen om spørgsmålene. 
Husk at svare i hele sætninger. 

   

Ismael og Queequeg går ned
til havnen. Hvordan har folk

det med at se dem gå
sammen? 

En lille dreng laver grimasser
af Queequeg. Hvordan

reagerer Queequeg på det? 

Skibet krænger pludseligt.
Fortæl, hvad der sker. 

Ismael og Queequeg får
begge arbejde på båden

Pequod. Hvad får Ismael at
vide om kaptajnen på skibet? 

Hvor stor en del af
fortjenesten får Ismael, og
hvor meget får Queequeg?

Hvorfor tror I, at der er
forskel? 

Hvordan underskriver
Queequeg sin kontrakt? 

En mand henvender sig til
Ismael og Queequeg. Hvad

fortæller han? 

Hvad tænker Ismael om at
have bundet sig til at arbejde

for kaptajn Ahab de næste
tre år? 

Kapitel 3 og 4
s. 19 - 29
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Læs kapitel 5 - 7
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Hvad er en lods?

Hvor sejler lodsen og Peleg hen efter skibet er kommet på
åbent hav? 

Hvor mange styrmænd er der ombord på skibet, og hvad hedder
de? 

Fem matroser løber forbi Ismael og Queequeg. Kan de finde dem
igen?

Kapitel 5: Spøgelser eller af kød og blod?
s. 30 - 35
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Hvad tror I, kaptjan Ahab laver i lastrummet om aftenen?

Hvad lover alle ombord på skibet at hjælpe kaptajn Ahab med? 

En enkelt mand ombord på skibet vil ikke love noget. Hvem er
det, og hvorfor vil han ikke det? 

Fortæl, hvordan kaptajn Ahab ser ud. 

Kapitel 6: Kaptajn Ahab, endelig!
s. 36 - 41
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Nogle af sømændene har set Moby Dick. Hvad fortæller de om
ham?

Fangstbådene kom i vandet, men der er pludselig fire både i
stedet for tre. Hvem er i den fjerde båd?

Hvordan er oplevelsen på hvaljagt for Ismael? Hvad går han
straks i gang med at skrive, da de kommer tilbage i kahytten? 

Hvilken type hval er Moby Dick? 

Kapitel 7: Moby Dick
s. 42 - 47
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Læs kapitel 8 - 11



Kapitel 8 - 11
s. 48 - 66
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Tal sammen i gruppen om spørgsmålene. 
Husk at svare i hele sætninger. 

   

Hvem er Fedallah, og hvad får
han øje på en måneskinsnat? 

Fortæl, hvad hvalfangere
ofte gør, når de møder

hinanden på havet.

Fortæl, hvad der sker med
Queequeg og Tashtego. 

Hvad er Rosenknoppen for
noget? 

Hvordan snyder styrmand
Stubb Rosenknoppens

kaptajn?

Hvem siger “Gud er herre
over Jorden og Kaptajn Ahab

over Pequod”?
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Læs kapitel 12 og 13
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Perth laver en særlig harpun til Ahab. Hvad beder Ahab Queequeg,
Tashtego og Daggoo gøre ved den? 

Selvom Pequods jagtheld vender, og de pludselig fanger fire
hvaler, er Ahab stadig ikke glad. Hvorfor?

Hvad drømmer Ahab? 

Fortæl om Perth. Hvad er hans historie? 

Kapitel 12
s. 67 - 72
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Kapitel 13: Tre hvide lys
s. 73 - 77
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Svære ord: 
Skriv en forklaring på ordet, og brug det i en sætning. 

tyfon

Forklaring:

Sætning:

flænset

Forklaring:

Sætning:

agterenden

Forklaring:

Sætning:

iturevne

Forklaring:

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

Starbuck lister sig ind i Ahabs kahyt. Hvad vil han gøre?

Lykkedes det ham?

Der bliver et skrækkeligt uvejr, da de når til det japanske hav.
Hvad vil Starbuck have Ahab til? 

Kapitel 13: Tre hvide lys
s. 73 - 77
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Læs kapitel 14, 15 og
efterskriften.
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Hvad gør Ahab ved problemet? 

De hører pludselig nogle skingre skrig, som de er sikre på,
betyder noget forfærdeligt. Hvad sker der?

En kaptajn fra et andet skib har set Moby Dick dagen før. Hvad
beder kaptajnen om hjælp til? Vil Ahab hjælpe ham?

Hvad er der sket med skibets kompasser? 

Kapitel 14
s. 78 - 82
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Ahab finder endelig Moby Dick. Fortæl, hvad der sker. 

Fortæl, hvad der skete med Ismael. 

Hvad får vi at vide om Ahab og Fedallahs forhold til hinanden? 

Kapitel 15 og efterskrift
s. 83 - 89
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Efter du har læst bogen
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Nu har du læst den spændende historie om Moby Dick. 
Bogen fortæller ikke, hvad der sker med kaptajn Ahab og

Moby Dick. Skriv herunder, hvad du tror, der sker.
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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.

Moby Dick

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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