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Hvem Kender Luna?
Kapitel 1
Opstart af læselog
Inden du går i gang med opgaven til kapitel 1, skal du starte på din læselog. Din lærer
vil forklare dig, hvordan du skal gøre.

Spørgsmål
Sæt kryds ud for det det svar, du mener er rigtigt, når du er færdig med at læse.
1. Hvad betyder: “Lynlåsens metaltænder åbner sig med et grin, hver gang hun forsøger at lyne tasken”?
• Et mønster på tasken, der forestiller tænder
• Taskens lynlås er svær at lyne
• Der er nogle specielle metalnitter på
2. Hvad er det for mikroskopiske slanger, moren har på kinderne og under næ
sen?
• Det er tatoveringer
• Det er en slange, der går op i næsen, så hun kan trække vejret
• Det hentyder til alle de blodsprængninger, hun har i ansigtet
3. Hvad menes der med at “Dennis har noget hårdt i øjnene”?
• Han virker barsk
• Han har fået noget i øjet
• Han bruger linser
4. Hvad betyder: “Hendes hals sander til”?
• Hun har sand i halsen
• Hun har ondt i halsen
• Hun bliver mere og mere presset
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 2
Spørgsmål
Sæt kryds ud for det det svar, du mener er rigtigt, når du er færdig med at læse.
1. Hvad menes der med “Luna lader trappens trin slippe væk under fødderne”?
• At trappen forsvinder under Luna
• At Luna glider ned ad gelænderet
• At Luna løber ned af trappen
2. Malou siger, at følelser ikke findes. Hvorfor siger hun det?
• Hun er blevet svigtet af sin mor
• Hun synes, følelser er noget pjat
• Hun har ikke brug for følelser
3. Står moren i køkkenvinduet?
• Nej
• Ja
• Ja, men Luna kan ikke se hende
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 4
Handlingsforløb
Her ser du nogle sætninger, som beskriver det, der er sket i det kapitel, du lige har
læst. List sætningerne i den rækkefølge, som de sker i kapitlet.
Skriv “1” ud for det der sker først, “2” ud for det næste der sker, “3” ud for det næste igen osv.

Luna forstår ikke Niklas og Bobo’s venskab.
Luna sender Lucile en sms.
Lærerne gennemgår reglerne for studie-turen.
Niklas vil gerne tale med Luna.
Luna tænker på sin søster Malou, og på deres forhold til hinanden.
Luna taler med læreren Line.
Luna er optaget af Amanda fra klassen.
Planen for Paris afsløres (for læseren).
Luna afslører en svaghed i hendes plan - Lucile ved ikke at hun vil blive hos
hende i Paris.
Vi hører om hvem Lucile er.
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 5
Handlingsforløb
Her ser du nogle sætninger, som beskriver det, der sker kapitel, du lige om lidt skal
læse. List sætningerne i den rækkefølge, som DU TROR, de vil ske i kapitlet.
Skriv “1” ud for det, du tror vil ske først, “2” ud for det næste der sker, “3” ud for det
næste igen osv.
Når du har skrevet tal ud for sætningerne, læser du kapitlet. Bagefter retter du rækkefølgen til, sådan som de sker i kapitlet. Hvor mange havde du gættet rigtigt?

Luna tænker på, at hun hugger maden i sig.
De andre piger i bussen bliver misundelige på Luna.
Bussen kører videre.
Bussen er stoppet ved grænse-handlen.
Niklas deler sine colaer med Luna.
Luna bliver virkelig sulten nu.
Luna spiser noget af Niklas’ madpakke.
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 6 og 7
Lav overskrifter
Som du måske har lagt mærke til, har kapitlerne i bogen ingen titler.
Læs kapitel 6 og giv kapitlet en overskrift du synes passer på indholdet. Overskriften
skal både være spændende og informerende.
Gør det samme med kapitel 7.

Overskrift til kapitel 6

_________________________________________________________________________

Overskrift til kapitel 7

_________________________________________________________________________
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 8
Spørgsmål
Her er nogle spørgsmål til det kapitel, du lige har læst. Sæt kryds ved det svar, du
mener er rigtigt, når du er færdig med at læse.
1. Hvilken tid på døgnet er det, da der kun er 20 km til Paris?
• Sidst på eftermiddagen
• Tidlig morgen
• Midt om natten
2. Hvor mange kilometer har Luna rejst?
• 2000
• næsten 1000
• næsten 1500
3. Hvad bliver Eiffeltårnet sammenlignet med?
• En fuckfinger
• Frihedsgudinden
• Verdens største tårn
4. Svarer Malou på Lunas sms?
• Lang tid efter
• Aldrig
• Efter et øjeblik
5. Hvad tænker Malou om Lunas sms?
• Hun tror det er en joke
• Hun bliver ked af det og vil have Luna hjem igen
• Hun er ligeglad
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 9
Spørgsmål
Her er nogle spørgsmål til det kapitel, du lige har læst. Sæt kryds ved det svar du
mener er rigtigt, når du er færdig med at læse.
1. Hvad er problemet med hotellet?
• Det har smalle facader
• Det er grimt
• Det er ikke firestjernet
2. Hvem falder mere udenfor normen og fællesskabet, synes Luna?
• Anders, Emma og Josefine
• Emma, Niels, og Klaus
• Niels, Cindy og Jasmina
3. Hvad synes Luna om “de helt almindelige” fra klassen?
• Hun er misundelig
• Hun synes, de er søde og røvkedelige
• Hun hader dem
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 10
Oplæsning
Øv dig i at læse kapitel 10 højt. Optag dig selv på din telefon, iPad eller computer og
lav din egen “lydbog”. Du må gerne lave mindre optagelser - fx en hvor du læser en
side ad gangen.
Prøv om du kan dramatisere din oplæsning - så den bliver spændende at lytte til.
Afspil gerne din “lydbog” for nogle andre.
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 11
Spørgsmål
Her er nogle spørgsmål til det kapitel, du lige har læst. Sæt kryds ved det svar du
mener er rigtigt, når du er færdig med at læse.
1. Hvorfor har Luna en indre uro?
• Hun glæder sig til at se Louvre
• Hun er bange for at blive væk fra de andre
• Hun er spændt på at møde Lucile
2. Hvad menes der med, at Luna vil starte forfra og blive mere synlig og sig selv?
• Luna vil begynde at bruge mere makeup
• Luna kan endelig tænke på sig selv og slappe af
• Luna vil begynde at gå til teater
3. Hvad menes der med, at Klaus er immun over for brok og flere råb?
• Han lader sig ikke påvirke
• Han har et godt helbred
• Han er døv
4. Niklas mener, Eiffeltårnet er meget stål til ingen verdens nytte.
• Han mener, Eiffeltårnet er alt for stort
• Han mener, stål er dyrt
• Han mener, at Eiffeltårnet er imponerende, men ikke har den store betydning
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5. Hvorfor siger Luna “Og”, da Niklas begynder at tale om hendes mor?
• Luna er bange for, at han kender hendes hemmelighed
• Luna er ligeglad med ham
• Luna bliver sur
6. Niklas siger: “Jeg kender det bare”. Hvad mener han med det?
• Han kender hendes mor
• Han kender området
• Han kender det med forældre der drikker
7. Hvorfor var lejligheden ekstra svær at træde ind i, når Luna havde overnattet hos
andre?
• Så kunne hun rigtig se, at der var noget galt hjemme hos Luna og hendes mor
• Hun synes, der var langt op til lejligheden
• Luna havde altid ondt i benene, når hun havde sovet ude
8. Kan Luna snakke med Niklas om sin mor?
• Hun ender med gerne at ville snakke med ham om sin mor
• Hun trækker sig fra ham
• Hun bliver rasende på ham
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 12
Udsagnsord
Her ser du noget tekst fra det kapitel, du lige har læst. Indsæt den rigtige form af
udsagnsordet. Hvis du har brug for hjælp, kan du skimme teksten i kapitlet igennem
igen - men prøv først om du kan uden.

1. Bussen ______________________________________

(stands, standset, standser).

2. Amanda smiler sødt til ham og _______________________________________(mase,
maser, masede) sig videre i mængden.
3. De har __________________________________________ brugt, bruger, bragt) utroligt
mange af Klaus’ timer på at tale….
4. Hun _________________________________________ (lægge, lægger, læggede) nakken
bagover og ser på den blå og gyldne mosaik.
5. Hun ____________________________________________ (børe, burdede, burde) være
ligeglad, men sådan fungerer det ikke.
6. Luna kan ______________________________ (lugtede, lugter, lugte) hendes ånde...
7. Luna ________________________________________ (standser, standset, stands) først,
da hun drejer om hjørnet…
8. Der bliver __________________________ (klappe, klapper, klappet) omkring hende...
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 13
Spørgsmål
Her er et par spørgsmål til det kapitel du om lidt lige har læst. Sæt kryds ved det svar
du mener er rigtigt, når du er færdig med at læse.

1. Hvilke paralleller drager Luna i dette kapitel i mellem Paris og hjemmet hos sin
mor?
• At moren altid skulle drikke inden hun gik til fest?
• At moren også spurgte om tøj og hår ligesom Amanda gør?
• At moren også plager Luna og Malou om at komme med hende i byen?
2. Hvad betyder sætningen med skråt:
“Moren går ikke med kjole mere, og hun har opgivet at imponere nogen. Hun svarer
heller ikke på Lunas beskeder. Hun er tusind kilometer væk og alt for tæt på”?
• At Lunas mor fylder alt for meget i Lunas hoved?
• At hun savner sin mor?
• At der ikke er ret langt fra København til Paris?
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 14
Vælg en overskrift
Hvad handlede det kapitel, du netop har læst, overordnet set om?
Sæt den overskrift på, der dækker afsnittet bedst.
Hvilken overskrift passer bedst til kapitlet?
• Luna er spændt på at møde Lucile i morgen.
• Luna har fortrudt, at hun ikke er gået til festen sammen med de andre.
• Luna er usikker på sig selv, og hvad der skal ske i morgen, når hun skal vise Lucile
sine tegninger.
Tal med en anden om, hvorfor netop denne titel passer bedst.
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 15
Handling og overskrift
Hvad handler kapitlet, du lige har læst, om? Sæt kryds ved det rigtige svar.
1. Luna fortryder, at hun skal mødes med Lucile?
2. Luna er ikke så vild med fester?
3. Amanda fortæller Luna et par sandheder?
Giv selv kapitlet en passende og spændende overskrift. Skriv den ned her:

Overskrift til kapitel 15

_________________________________________________________________________

Sammenlign din overskrift med en andens - har I kaldt kapitlet det samme?
Hvorfor/ hvorfor ikke?
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 16, 17 og 18
Vælg en overskrift
Når du læser kapitel 16, 17 og 18, skal du øve dig i at se en sammenhæng mellem kapitlerne.
Når du har læst de tre kapitler, skal du svare på spørgsmålene. Her skal du sætte
kryds ved en overskrift for hvert kapitel, som du synes passer bedst.
1) Læs kap. 16. Hvilken overskrift passer bedst til dette kapitel?
• Amanda prøver at blive venner med Luna
• Luna kan ikke lide Amanda
• Amanda er træt og vil være alene
2) Læs kap. 17. Hvilken overskrift passer bedst til dette kapitel?
• Luna har svært ved at tage imod ros og kæmper med sig selv
• Luna kan ikke lide Monet
• Luna tegner en masse flotte tegninger
3) Læs kap. 18. Hvilken overskrift passer bedst til dette kapitel?
• Ventetiden er lang
• Lucile dukker aldrig op
• Luna bliver glad - og skuffet igen
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 19-26
Læs og genfortæl
Find en hyggelig læsekrog, hvor du kan prøve at fordybe dig i læsningen af de næste
kapitler i bogen. Start gerne med at opdatere din læselog, ved at læse 1 min. i kap.
19, sådan som du har gjort de andre gange.
Læs resten af kapitel 19 og fortsæt indtil kap. 26. Når du har læst, skal du genfortælle handlingen på din telefon eller tablet. Prøv at svare på følgende:
• Hvad handler disse kapitler om?
• Hvad er det vigtigste i kapitlerne?
• Hvilke følelser går Luna igennem i disse kapitler?
Når du læser, må du gerne undervejs tage notater, hvis du har brug for hjælp til at
huske handlingen. Du kan skrive notater inde i BookBites app’en, på din telefon, tablet eller et andet sted. Her må du meget gerne bruge “tale til tekst”.
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 27
Spørgsmål
Her er nogle spørgsmål til det kapitel, du om lidt skal læse. Sæt kryds ved det svar du
mener er mest rigtigt, når du er færdig med at læse kapitlet.
For at finde svarene skal du nogle steder fortolke teksten. Svarene står ikke altid direkte i teksten.

1) Hvorfor blev Eiffeltårnet bygget?
• For at fejre Gustave Eiffel
• For at fejre den franske revolution
• For at se hvor mange stykke metal, tårnet kunne bygges af
2) Hvorfor er der overraskende stille i køen op til Eiffeltårnet?
• Man skal være stille
• Køen er meget lang
• Højden på Eiffeltårnet virker skræmmende
3. Hvorfor tænker Luna, at Niklas og Amanda leger en leg med hende?
• Hun er usikker på, hvor hun har dem henne
• Hun synes, de er fjollede og barnlige
• Amanda og Niklas elsker at lave dårlige jokes
4. Niklas lægger armene om Luna, og hun tror, hun kan høre hans hjerte slå. Hvor
for tænker hun, at det er alt for rart?
• Luna er glad for, at Niklas er i live
• Luna kan godt lide at lytte til hjerter, der slår hårdt
• Luna er ikke klar følelsesmæssigt til at mærke kærlighed og rare følelser
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5. Hvad er det, Luna kan mærke i hele kroppen?
• At de er meget højt oppe i Eiffeltårnet
• At hun ikke kan lide Niklas
• At hun begynder at blive forelsket i Niklas
6. Hvorfor er Luna bange?
• Hun er bange for fremtiden
• Hun er bange for at falde ned
• Hun er bange for sin mor
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 28 og 29
Vælg en overskrift
Når du læser kapitel 28 og 29, skal du øve dig i at se en sammenhæng imellem kapitlerne.
Når du har læst de tre kapitler, skal du svare på spørgsmålene. Her skal du sætte
kryds ved en overskrift for hvert kapitel, som du synes passer bedst til handlingen.
Begrund derefter dit svar på linjerne under.

Læs kapitel 28: Hvilken overskrift synes du passer til dette kapitel?
• Luna og Niklas bliver kærester
• Luna og Niklas bliver uvenner
• Luna og Niklas går i seng med hinanden

Hvorfor?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Læs kapitel 29: Hvilken overskrift synes du passer til dette kapitel?
• Luna fortryder, at hun gik i seng med Niklas
• Luna bliver mere og mere forelsket i Niklas
• Luna er sur på Niklas

Hvorfor?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

21

Hvem Kender Luna?
Kapitel 30
Vælg en overskrift
Hvad handler kapitlet, du lige har læst om?
1. Luna vil ikke have mere med Niklas at gøre.
2. Luna er bange for Niklas.
3. Luna er bange for sine følelser og mener ikke, at hun nogensinde kan elske andre.
Giv kapitlet en passende og spændende overskrift, Skriv den på linjen:

____________________________________________________________________________

Sammenlign din overskrift med en andens - har I kaldt kapitel det samme?
Hvorfor/ hvorfor ikke?
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 31
Diskussion
Læs kapitel 31 og svar derefter på første opgave. Næste opgave løses, når I taler
sammen i plenum.
1. Hvordan reagerer Luna, da hun får at vide at hendes mor er blevet indlagt?
List de tillægsord, som indgår i beskrivelsen af de ting, hun registrerer og tænker på,
og i beskrivelsen af hendes reaktion:

•
•
•
•
•
•

2. Diskutér hvorfor Luna reagerer så fysisk voldsomt, da hun får at vide, at hendes mor er blevet indlagt.
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 32
Lav en overskrift
Læs kapitlet og lav en overskrift, der skaber spænding og forventning. Skriv den på
linjerne herunder:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 33
Spørgsmål
Her er nogle spørgsmål til det kapitel, du om lidt har læst. Sæt kryds ved det svar, du
mener er rigtigt, når du er færdig med at læse.

1. Hvorfor tror du, at den hjemløse mand har en reklameplakat hængende for parfume med et foto af en perfekt, ung kvinde. Hvad vil forfatteren fortælle med det?
• At det er hans kone
• At han gerne vil giftes med hende
• Forfatteren vil vise modsætningerne

2. Hvorfor kan folk ikke se den hjemløse mand?
• De har problemer med deres øjne
• Hvad man ikke ser, skal man ikke forholde sig til
• Han er næsten usynlig i sit lille busskur

3. Hvorfor føler Luna sig fjollet og overfladisk med hårbøjle?
• Luna har aldrig forkælet sig selv før og kender ikke den følelse
• Luna synes, at det er barnligt at pynte sig
• Luna føler sig grim med hårbøjlen

4. Hvorfor har Luna brug for den grønne jakke?
• Farven klæder hende rigtig godt
• Hun vil føle sig som en anden Luna, der ikke er bekymret og er ligeglad
• Hun fryser
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 34
Spørgsmål og diskussion
1. Beskriv med ét ord, hvordan Luna føler sig efter mødet med Lucile og hendes
venner?
• Skuffet?
• Glad?
• Lettet?

2. Diskutér med en anden, hvorfor du har valgt det ord, som du har valgt. Skriv
dine argumenter ned:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Kapitel 35
Lynlæsning og spørgsmål
Til denne opgave hører både en læseøvelse og et spørgsmål.
Læseopgave
• Læs kap. 35. Tag tid og skriv ned.
• Læs kapitlet igen, men denne gang skal du presse dig selv og læse lynhurtigt. Tag
tid og skriv ned.
• Læs kapitlet en sidste gang. Denne gang i normalt tempo. Husk at tage tid og noter den.

Spørgsmål: Hvorfor har Amanda gjort, som hun har gjort?
Sæt kryds ved det svar, du tror, er det rigtige.
• Hun gør oprør mod sit pæne liv
• Hun er træt af at have langt hår
• Hun vil være særlig, ligesom Luna
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Kapitel 36 og 37
Spørgsmål
Her er nogle spørgsmål til de to kapitler, du skal til at læse. Sæt kryds ved det svar,
du mener er rigtigt, når du er færdig med at læse.

1. Hvorfor er Niklas ikke glad for at se Luna?
• Hun har skuffet ham mange gange
• Han er blevet forelsket i Amanda
• Han er fuld og vil i seng
2. Hvad betyder det, at nogen har lagt et lunt tæppe over tankerne?
• Luna gider ikke tænke mere og slapper af
• Luna har hovedpine og fryser
• Alkoholen gør, at Lunas tanker kommer lidt væk, hvilket hun synes er rart
3. “Måske kan hun drukne både Lucile, sin mor og Niklas helt, hvis hun bliver ved.”
Hvad mener Luna med det?
• At hun vil slå dem alle sammen ihjel
• At hun håber, hun kan få dem alle sammen til at forsvinde
• At hun er bange for at drukne
4. Hvad menes der med, at det er hendes mor, som stirrer tilbage på hende i spejlet?
• At Luna er lige så fuld og slidt at se på, som hendes mor er, når hun er fuld
• At Lunas mor er kommet for at hjælpe hende med hjem til København
• At Luna ser syner og ser sin mor i spejlet
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 38
Hvad menes der?
Til opgaverne til kapitel 38, skal du nærlæse og være meget fokuseret på sproget og
de abstrakte, billedlige betydninger. Det vil hjælpe dig i besvarelsen af spørgsmålene.
Forklar med egne ord, hvad der menes med hver sætning. Skriv din forklaring på
linjerne under sætningen.
“Spidse nåle prikker i øjnene, og der er ild i hendes hår”

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

“Hendes alf sad i håret, nu ligner hun mere en pige, man har lyst til at holde om”

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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“Der er steder, man ikke skal gå hen, og smerte, man må holde for sig selv”

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

“Jeg var alt for glad for det hår”

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 39
Udsagnsord
Nedenfor ser du noget tekst fra det kapitel du lige har læst. Indsæt den rigtige
form af udsagnsordet. Hvis du har brug for hjælp, kan du skimme teksten i kapitlet - men prøv først om du kan uden.
1. Hun er ikke den eneste, som ________________________________(kæmber, kæmpe,
kæmper) med tømmermænd.

2. Det giver hende lyst til at _________________________________(vænne, vende, vene)
vrangen ud på sig selv.

3. Det var aldrig til at vide, hvornår deres mor _________________________(holdt, holt,
holdte) op med at tale til dem.

4. Og så _______________________________(skrag, skrej, skreg) Luna.

5. Malou ______________________________________(tørrere, tørrede, tørede) mund i
sit ærme.

6. Hun vil bare____________________________ ________(glæmme, gleme, glemme) i
går.

7. … og hun ____________________________________(knejser, knajser, knagser) med sin
blottede nakke.
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8. Bunden af knoglerne (...) ________________________________ (lijner, ligner, liner) i
uhyggelig grad hjerter.

9. Niklas har læberne __________________________________(presset, prasset, preset)
hårdt sammen.

10. Niklas ____________________________________(reter, ratter, retter) sig op.
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Hvem Kender Luna?
Kapitel 40
Lav en overskrift
Læs kapitel 40, inden du arbejder med opgaven.
Hvilken overskrift vil du lave til det sidste kapitel?
Husk at det gerne må være en overskrift der viser, at det er sidste kapitel.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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