
Ja Nej

Pia møder James Bond 
 - Læseforståelsesspørgsmål

  Sæt kryds – ja eller nej    

 1. Hovedpersonen vil gerne have en kæreste

 2. Hovedpersonen lægger et billede af  sig selv ud på en net-datingside

 3. Hovedpersonen har svært ved at skrive om sig selv 

 4.  Hovedpersonen får mail fra James B.

 5.  James fra McDonald’s er sød

 6.  Hovedpersonen får lavet langt lyst hår

 7.  Hovedpersonen går i Sunnys Solarium for at blive brun

 8.  Hovedpersonen køber den største hund og kalder den Othello

 9.  Hovedpersonen er mere forelsket i James fra McDonald’s end    

  James Bond fra net-datingsiden

 10. Du kender selv en, som har fundet sin kæreste gennem net-dating

  Svar på spørgsmål

 1. Hvorfor vil hovedpersonen gerne finde en kæreste?

 2.  Hvordan tror du, at hovedpersonen ser ud?

 3.  Hvorfor tror du, at hovedpersonen er sulten og spiser meget, når    

  hun er ked af  det?

 4.  Hvem er Halle Berry, og hvorfor vil hovedpersonen gerne ligne 

  Halle Berry?

 5.  Hvad betyder det, at det kilder i hovedpersonens mave, når hun ser    

  James fra McDonald’s.

 6.  Hvad er en taskehund, og hvorfor vil Pia gerne have sådan en hund?

 7.  Hvorfor kalder Pia sin nye hund Othello?

 8.  Hvorfor hedder James B’s hund Kermit?

 9.  Hvad betyder det, når Pia til sidst spørger, om hun må kysse frøen?

 10. Hvad synes du om romanen – god eller dårlig – hvorfor?

Skriv et referat hvor du begynder med:

Romanen hedder ”Pia møder James Bond” og er skrevet af  Dorthe de Neergaard. 

Den handler om …



Ja Nej

Den skaldede frisør
- Læseforståelsesspørgsmål

  Sæt kryds - ja eller nej

 1.  Hovedpersonen elsker hår

 2.  Frisørsalonen hedder Final Cut

 3.  Hovedpersonen er god til at tænke positivt

 4.  Den første kunde er stor og har stort, sort hår

 5.  Den første kunde er tilfreds med sin frisure

 6.  Den anden kunde har kort, rødt hår

 7.  Den anden kunde er tilfreds med sin frisure

 8.  Den tredje kunde hedder Anja

 9.  Den tredje kunde vil barberes helt skaldet

 10. Den tredje kunde er tilfreds

  Svar på spørgsmål

 1.  Hvilke tre parykker har hovedpersonen på den lørdag?

 2.  Hvorfor gemmer hovedpersonen kundernes hår i gule æsker?

 3.  Hvorfor siger den første kunde ”min ven” og den anden kunde ”søde” 

  til hovedpersonen?

 4.  Hvorfor er de to første kunder ikke tilfredse med deres frisurer?

 5.  Hvorfor vil den tredje kunde barberes helt skaldet?

 6.  Hvorfor er hovedpersonen også skaldet?

 7.  Hvorfor vil den tredje kunde også have vasket hår, når hun skal 

  barberes skaldet?

 8.  Hvorfor er det vigtigt for hovedpersonen at tænke positivt?

 9.  Tror du at hovedpersonen bliver ven med den tredje kunde?

1 0.  Hvad synes du om romanen – god eller dårlig – hvorfor?

Skriv et referat hvor du starter med:

Romanen hedder ”Den Skaldede Frisør” og er skrevet af  Dorthe de Neergaard. 

Den handler om …

 



Ja Nej

Gifttanden
- Læseforståelsesspørgsmål

  Sæt kryds – ja eller nej

 1.  Den hemmelige agent hedder Simon Jensen

 2.  Han er omkring 40 år

 3.  Den hemmelige agent vil have en gifttand

 4.  Den hemmelige agent samler på hemmeligheder

 5.  Hovedpersonen lever alene med sin datter

 6.  Den hemmelige agent er politimand

 7.  Den hemmelige agent elsker spionromaner

 8.  Den hemmelige agent får til sidst en gifttand i munden

 9.  Anna og Simon elsker stadig hinanden efter 3 års ægteskab

 10.  Pludselig en dag forsvinder Simon

  Svar på spørgsmål

 1.  Hvordan ser Simon ud?

 2.  Hvorfor vil Simon have en gifttand?

 3.  Hvad sker der, hvis de hemmelige agenter bliver fanget af  fjenden?

 4.  Hvordan møder Anna og Simon hinanden?

 5.  Hvordan oplever hovedpersonen Anna og Simons ægteskab de første 3 år?

 6.  Hvordan bliver ægteskabet efter de 3 år?

 7.  Hvorfor tror Anna, at Simon har forladt hende?

 8.  Hvad handler hovedpersonens drøm om?

 9.  Hvad ender romanen med?

 10.  Hvad synes du om romanen – god eller dårlig – hvorfor?

Skriv referat hvor du begynder med:

Romanen hedder ”Gifttanden” og er skrevet af  Morten Dürr. 

Den handler om …



Ja Nej

 Doktor Nej
- Læseforståelsesspørgsmål

  Sæt kryds – ja eller nej   

 1.  Hovedpersonen er træt af  syge mennesker, som ikke er syge

 2.  Søndag kommer en kvinde, som ikke er syg, men som er gravid

 3.  Onsdag kommer en mand, som hører stemmer fra mørket

 4.  Torsdag kommer en mand, som siger, at hans krop gør ondt

 5.  Hovedpersonen siger til manden, at han ikke er syg men at han er død

 6.  Den døde mand venter på hovedpersonen på gaden

 7.  Den døde mand tager med hovedpersonen hjem og laver mad

 8.  Den døde mand begynder at græde

 9.  Hovedpersonen, siger at han tog fejl, den døde mand er alligevel ikke død

 10. Hovedpersonen hører godt

  Svar på spørgsmål

 1.  Hvorfor er hovedpersonen træt af  syge mennesker?

 2.  Hvad fejler kvinden, som kommer om tirsdagen?

 3.  Hvad fejler manden, som kommer om onsdagen?

 4.  Hvorfor tror hovedpersonen, at manden om torsdagen er død?

 5.  Hvordan viser den døde mand, at han ikke er død?

 6.  Hvorfor bliver den døde mand ophidset og skriger?

 7.  Hvordan bliver hovedpersonen klar over, at han tog fejl?

 8.  Hvad tror du der er galt med hovedpersonen?

 9.  Hvad synes du om romanen – god eller dårlig – hvorfor?

 10. Har du selv mødt læger, som bare siger nej til alt? 

Skriv et referat hvor du begynder med:

Romanen hedder ”Doktor Nej” og er skrevet af  Morten Dürr. 

Den handler om …



Ja Nej

Den forkerte Otto Kubak
- Læseforståelsesspørgsmål

  Sæt kryds – ja eller nej    

 1. Hovedpersonen har en hund

 2. Hovedpersonen har 3039 venner på facebook

 3. Otto Kubak er en kendt forfatter

 4. Otto Kubak er 81 år gammel

 5. Hovedpersonen drikker champagne for at fejre, at han er blevet 

  ven med Otto Kubak

 6. Den fremmede mand har brunt hår

 7. Den fremmede har mange venner på facebook

 8. Den fremmede kommer på besøg 4 gange

 9. Den fremmede bliver til sidst digter

 10. Hovedpersonen bliver til sidst ven med den fremmede

  Svar på spørgsmål

 1. Hvorfor tror du, at hovedpersonen har så mange venner på facebook?

 2. Hvad er det for en type venner, hovedpersonen har på facebook?

 3. Hvorfor kan hovedpersonen godt lide Otto Kubak?

 4. Hvilken form for arbejde tror du, at hovedpersonen har?

 5. Hvad vil den fremmede?

 6. Hvorfor synes hovedpersonen ikke, at den fremmede ligner Otto Kubak?

 7. Hvorfor kommer den fremmede i fængsel?

 8. Hvad lærer den fremmede i fængslet?

 9. Hvad synes du om romanen? Var den god eller dårlig?

 10. Hvad synes du om facebook?

Skriv et referat hvor du begynder med:

Romanen hedder ”Den forkerte Otto Kubak”. Den er skrevet af  Morten Dürr.

Den handler om…

 



Ja Nej

Breve fra min mor og far 
- Læseforståelsesspørgsmål

  Sæt kyds – ja eller nej    

 1. Hovedpersonens mand hedder Bjørn

 2. Det er Per, som ringer og siger, at hovedpersonens mor er død

 3. Hovedpersonens mor har begået selvmord

 4. Der ligger et brev i skuffen

 5. Brevet er fra Per

 6. Bent er hovedpersonens farfar

 7. Hovedpersonens rigtige mor var narkoman

 8. Hovedpersonen synes, at det var den rigtige beslutning at 

  holde det hemmeligt

 9. Det ender godt mellem hovedpersonen og Per

 10. Hovedpersonen synes, at det er godt at kende sandheden

  Svar på spørgsmål

 1. Hvad hedder personerne i romanen?

 2. Hvor gamle tror du de er?

 3. Hvordan er hovedpersonens mor død?

 4. Hvad står der i det første brev?

 5. Hvad står der i det andet brev?

 6. Hvordan reagerer hovedpersonen på det sidste brev?

 7. Hvorfor har Bent skrevet det sidste brev?

 8. Hvorfor skulle det holdes hemmeligt?

 9. Hvad synes du om romanen? Var den god eller dårlig?

 10. Hvad synes du selv om familiehemmeligheder?

Skriv et referat hvor du begynder med:

Romanen hedder ”Breve fra min mor og far”. Den er skrevet af  Dorthe de 

Neergaard. Den handler om…



Ja Nej

Min mors ring
-  Læseforståelsesspørgsmål

  Sæt kryds – ja eller nej

 1. Hovedpersonen bor i et stort hus med 12 værelser

 2. Hovedpersonen vil gerne have en kæreste

 3. Hovedpersonen lover sin mor at ringen skal passe til fingeren

 4. Hovedpersonen gør selv rent i det store hus

 5. Henry er den nye butler

 6. Hovedpersonen er 39 år gammel

 7. Louise bliver den første kæreste

 8. Ringen passer på Louises finger

 9. Ringen passer på Henrys finger

 10. Hovedpersonen ender med at blive gift

  Svar på spørgsmål

 1. Hvorfor har hovedpersonen ikke haft tid til at finde sig en kone?

 2. Hvad har hovedpersonen lovet sin mor?

 3. Hvorfor er der så mange kvinder som godt vil giftes med hovedpersonen?

 4. Hvorfor tror hovedpersonen at kvinder interesserer sig for stjernetegn?

 5. Hvorfor sender Louise et billede af  sig selv i badedragt?

 6. Hvilke regler fortæller Henry at der er når man skal fri?

 7. Hvilke følelser har hovedpersonen for  Louise og Emma?

 8. Er det en god måde hovedpersonen bruger til at finde sig en kone?

 9. Hvem tror du hovedpersonen til sidst bliver gift med?

 10. På hvilken måde minder historien om et gammelt eventyr?

Skriv et referat hvor du begynder med:

Romanen hedder ”Min mors Ring” og er skrevet af  Morten Dürr.

Den handler om…


