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Opgaver
Fluernes Herre kapitel 1. Konkylien
1. Hvordan reagerer den lyshårede dreng, da han ikke ser voksne på øen?
2. Hvorfor er deres flyvemaskine ødelagt?
3. Hvad var der sket med passagerkabinen?
4. Hvad er der sket med piloten?
5. Tror drengene, at der er nogle voksne?
6. Hvad er sket med resten af verden?
7. Hvorfor er der en flænge ind i junglen med væltede træer?
8. Hvad fejler Tykke?
9. Hvor gammel er Ralph?
10. Hvem er mest moden Ralph eller den tykke dreng?
11. Hvad ønsker Tykke, de skal gøre?
12. Beskriv forskellen mellem de to drenge!
13. Hvad finder drengene?
14. Hvad bruges det fundne til?
15. Hvordan er Jack Marridew?
16. Hvad er Tykke ked af og hvorfor?
17. Hvem bliver drengenes leder?
18. Hvordan bliver han valgt?
19. Hvem foreslog metoden til at finde en leder?
20. Hvad er den første opgaver, de søger at løse?
21. Hvad bliver korets opgave?
22. Hvordan går deres første jagt
4
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23. Tegn øen på side 4. Det er meningen at du for hvert kapitel skal tegne videre på din tegning. Dette er meget
vigtigt for forståelse af bogens budskab.
Opslagsord:
1. Hvad betyder ordet lagune?
2. Hvad betyder ordet pubertet?

Fluernes Herre kapitel 2. Bålet på bjerget
1. Find sproglige virkemidler i dette kapitel!
2. Hvilket problem fremhæver Tykke?
3. Hvilke tre bøger mener børnene, deres situation kan sammenlignes med?
4. Hvad er Ralph meget sikker på?
5. Hvad ønsker Ralph der skal laves?
6. Hvordan lykkes det at holde ro og orden ved mødet?
7. Hvordan får de ild til deres bål?
8. Hvad vil den lille dreng vide noget om på mødet?
9. Hvordan udvikler bålet sig?
10. Hvad menes med: " Tykke stirrede bange ned i helvedet."?
11. Hvordan virker det lille demokrati i praksis?
12. Hvordan går det med at overholde demokratiets regler?
13. Hvad mener Tykke med:
"Hvordan kan vi vente at blive reddet, hvis I ikke sørger for
det vigtigste først og bærer jer rigtig ad."
14. Hvad er Tykkes tre anklager?
15. Hvor er den lille dreng?
16. Hvordan har Ralph det allersidst i kapitlet?
5
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17. Gør dig nogle tanker om, hvad der er grunden til det kaos, der er i dette kapitel?
• Hvad har de svært ved?
• Hvorfor er det så svært?
• Hvordan plejer det at blive løst i en verden med voksne?

Fluernes Herre kapitel 3. Hytterne på stranden
1) Hvorfor har Jack spejderbukser på og bærer kniv, når han ellers bar en kordragt?
2) Hvordan går det med jagten?
3) Hvordan går det med at få bygget hytter?
4) Hvilken virkning har det, når de taler om problemerne ved møderne?
5) Hvorfor har de brug for hytterne? Ralph nævner en ting og antyder en anden. Hvilke ting
drejer det sig om?
6) Hvilken uimodståelig trang var ved at opsluge Jack?
7) På hvilken måde opfører rollingerne og visse andre sig?
8) Hvordan mener Simon en del opfører sig?
9) Hvordan føler Jack det, når han er alene på jagt?
10) Hvorfor er der uenighed mellem Jack og Ralph?
11) Hvem tager sig af pligterne (det deontologiske) og hvem forfølger sin lyst (hedonismen)?
12) Hvorfor tager det tid for Jack, før han kan huske, hvad det betyder at bliver reddet?
13) Hvad søgte Tykke at give en forklaring på?
14) Hvor er Simon taget hen?
15) Hvad laver Simon? Læg mærke til de 3 sidste meget beskrivende afsnit i kapitlet. Hvad
betyder de?
16) Kapitlet er så at sige et studie i "det naturlige menneske". Hvilke egenskaber har dette. Hvem
bærer det naturlige menneske tydelige end andre, der holder fast i civilisationen?
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Fluernes Herre kapitel 4. Sværtede ansigter og
langt hår
1) Hvilke sproglige virkemidler finder du i følgende citat:
"Koralrevet og de få forkrøblede palmer, der klyngede sig til de højeste partier af
det, svævede til vejrs, skælvede, blev skilt, løb som regndråber hen ad en
telefontråd eller mangedobledes som i en vidunderlig række af spejle."
2) Find motiverne i dette kapitel (motiv: menneskelig problemstilling).
3) Hvordan går det med rollingerne?
4) Hvad gør Maurice ved Percival?
5) Hvem gentager denne handling?
6) Hvordan behandler Roger den lille dreng Henry?
7) Hvem beskytter Henry?
8) Hvilke effekter har masken på Jack?
9) Hvilket forslag har tykke til forbedring af forholdene? Er det et relevant forslag?
10) Hvorfor ønsker Tykke civilisationen genoprettet?
11) Hvordan er Ralphs holdning til Tykke?
12) Hvad opdager drengene pludseligt?
13) Hvorfor er jagten ikke vellykket?
14) Hvad er Jack særligt begejstret for?
15) Hvorfor slår Jack Tykke?
16) Er der noget symbolsk i, at Tykkes ene glas går i stykker?
17) Er der en ufuldkommenhed i Tykkes måde at anskue verden på?
18) Hvilke to verdener mødes?
19) Hvad bevirkede bålet?
20) Hvilken ondskabsfuldhed finder Jack på?
21) Hvem giver Tykke kød?
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22) Hvad slutter dagen med?

Fluernes Herre kapitel 5. Uhyret fra havet
1) Hvad menes med følgende:
"Han forstod med et, hvor slidsomt dette liv er, dette liv hvor alle fremtidens veje
er ukendte og en anselig del af ens vågne tilværelse går med at holde øje med
fødderne."
2) Hvordan skal dette forstås:
"Han mindedes den første ekspedition, som om den var
foregået i en fjern, lykkelig barndom og smilede spotsk."
3) Hvad menes med følgende: " Som en rystelse i sindet blev
Ralph sig snavset og forfaldet bevidst."
4) Hvilke 3 vigtige tanker løber gennem Ralphs hoved, inden han sætter mødet i gang?
1)
2)
3)
5) På hvilken måde har Ralph revideret sin opfattelse af Tykke?
6) Hvilke 7 anklagepunkter har Ralph mod gruppen?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
7) Hvad er sidste punkt på mødet?
8) Hvordan opfører Jack sig ved mødet?
9) Hvem mener Tykke, der kan være grund til at være bange for?
10) Hvem havde været ude i skoven midt om natten?
11) Hvorfor er Tykke så bange for Jack?
12) Hvem mener Simon uhyret er?
" Simon gik i stå i sit forsøg på at finde ord for menneskehedens dybeste
brist."
13) Hvad kan Percival ikke huske mere?
8
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14) Hvor mener Percival, at uhyret befinder sig?
"de uendelige muligheders ukendte blå, lyttede i stilhed til havets sukken
og hvisken omkring revet."
15) Hvor mange stemmer for, at der findes spøgelser?
16) Hvor alvorlig er Jacks hån mod loven?
a) Hvad mener Jack om det demokratiske valg?
b) Hvad mener Jack med, at Ralphs ordrer ikke giver mening?
17) Hvorfor blæser Ralph ikke i konkylien, da mødet ender i kaos?
18) Hvorfor ville vores civilisation være meningsløs, hvis der fandtes spøgelser eller uhyrer?
19) Hvad ønsker Ralph fra den voksne verden?
20) Hvordan har Percival det nu om natten?

Fluernes Herre kapitel 6. Uhyret fra luften
1) Hvordan sover drengene?
2) Hvad sker der i tolv kilometers højde?
3) Hvad er det svævende budskab fra de voksnes verden?
4) Hvorfor lander denne skikkelse lige midt i de blå blomster?
5) Hvorfor flygter Sam og Eric?
6) Hvad bevirker deres vidnesbyrd for hele atmosfæren på øen?
7) Hvorfor mener Jack, at konkylien ikke er nødvendig?
8) Hvordan bliver Jacks oprør slået ned?
9) Hvad vil de nu gøre?
10) Hvordan tænker Simon sig uhyret?
11) Tror han på et uhyre i almindelig forstand? (drage, øgle eller andet)
12) Hvilke yderligere oplysninger får vi om øen?
13) Hvordan oplever Ralph Stillehavets dønninger?
14) Hvem går først over på klippen?
9
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15) Hvad er forskellen i Jacks og Ralphs vurderinger af "fæstningen"?
16) Hvad har selv Ralph svært ved at holde tankerne fast på?
17) Hvad findes der på fæstningen?
18) Ønsker Jack at gå tilbage?
19) Hvad optager Ralph meget til slut?
20) Hvilke motiver er der i dette kapitel?
21) Ralph og Tykke har fået deres ønske opfyldt om et tegn fra den
voksne verden, hvordan skal vi tyde dette tegn?
Opslagsopgave:
Det sovende havuhyre, eng. Udgave: ”sleeping Leviathan”. Slå Leviathan/Livjatan op i
forskellige ordbøger, leksika m.v.! Find ud af, hvem det er?
Generelle spørgsmål:
• Kan mennesker nyde at gøre andre og svagere ondt?
• Hvad kaldes dette?
• Er der beviser fra verdenshistorien?
• Kan disse naturlige tendenser beherskes?
• Bliver vi også sat over for konflikter mellem øjeblikkets glæder og livets langsigtede
glæder, der i øjeblikket forklæder sig som pligter?
• Kan du nævne nogle situationer?
• Er det let at prioritere vore kræfter i dette liv?

Fluernes Herre kapitel 7. Skygger og høje træer
1) Hvad fortæller følgende sætning: "Hvis man kunne glemme, hvor
mørk og forladt den bregnefyldte skovtykning på begge sider var,
så var der en mulighed for, at man også kunne glemme uhyret."
2) Hvad savner Ralph fra civilisationen?
3) Hvordan kan vi se, at Ralph savner tryghed?
4) Hvad er forskellen mellem lagunesiden og fæstningsområdet?
5) Hvilke sproglige virkemidler er der her:
"De rullede langs hele øen med en ligegyldig mine, som om de var ude i andre
Ærinder, derefter hvilede det et øjeblik for at stige igen med et drøn og
uimodståeligt at opsluge klippeblokkene, klatre op ad den høje skrænt."?
10
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6) Hvordan føler Ralph sig i forhold til havet?
7) Hvad profeterer Simon?
8) Hvor er der brud på den fremadskridende handling?
9) Hvorfor tænker Ralph tilbage på denne måde?
10) Hvordan opfører Ralph sig som jæger?
11) Hvordan bliver Robert behandlet? Hvorfor?
12) Hvorfor mener Robert, at de skal dræbe svinet, som de vil lege med?
13) Hvem foreslår Jack, at de kan bruge til deres leg?
14) Hvem tør gå alene gennem skoven?
15) Hvorfor tør han det?
16) Hvorfor hader Jack Ralph?
17) Hvorfor gennemtvinger Jack eftersøgningen, selv om det kan blive mørkt. Er det kun for at
finde uhyret, som han siger, eller har han andre motiver?
18) Hvem går først op på bjergets top?
19) Hvad betyder dette: " Mørket begyndte at skylle omkring dem, som en tidevandsbølge."
20) Hvordan afsluttedes drengenes søgen efter uhyret?
21) Hvad betyder dette: "...viste dem en ruin af et ansigt."
Generelt:
Jack og Ralph burde egentligt være blevet knyttet tættere sammen i dette kapitel i deres jagt og
søgen efter uhyret, men i stedet bliver deres fjendskab mere åbenbart!
• Hvorfor hader Jack Ralph? Hvorfor?
Tegneopgave:
• Indtegn de nye oplysninger på ø-kortet.
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Fluernes Herre kapitel 8. Gaven til mørket
1) Hvorfor har uhyret slået sig ned ved bålet?
2) Hvem kalder sammen til møde?
3) Hvad ønsker Jack?
4) Hvad sker der i forholdet mellem Jack og Ralph?
5) Hvad foreslår Simon?
6) Hvor flyttes bålet hen?
7) Hvilken vane er Ralph fortsat med? Bliver det værre eller bedre?
8) Hvem glæder sig mest over Jacks bortgang?
9) Hvorfor truede luften Simon ude i skjulestedet?
10) Hvordan vil Jack klare uhyret med sin nye gruppe?
11) Giv en vurdering af jagten på soen!
12) Hvad fortæller ordene: ”bundet (wedded) til den i vellyst … de
hvilede tungt og lyksaligt (fulfilled) på den...”?
13) Hvad gør Jack med soens hoved?
14) Hvorfor gør Jack dette?
15) Hvem er Fluernes Herre (se oplysning nederst)?
16) Hvad betyder ordet Beelzebub, når vi støder på ordet i øvrigt i kristen litteratur, Det Nye
Testamente, Mark 3:22-30?
17) Hvilken ændring er der sket med Jack, da Ralph ser ham stjæle ild?
18) Hvordan skal vi forstå Simons samtale med Fluernes Herre?
" Stik af... det var jo kun en spøg - hvad kommer det dig ved!"
19) Har sommerfuglene en symbolsk betydning i bogen?
20) Hvor optræder de?
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21) Hvad kunne de eventuelt betyde?
22) Hvad betyder dette:
"Til sidst gav Simon op og stirrede igen, stirrede på de hvide tænder og matte øjne,
blodet - og den evige, uundgåelige genkendelse holdt hans blik fast. I Simons
højre tinding begyndte pulsen at dunke højt."
23) Hvordan har Ralph det psykisk nu?
24) Hvordan ser han på Tykke i forhold til i starten af bogen?
25) Hvad er der sket med Jacks ydre nu?
26) Hvad er der sket med de andre vilde, på hvilken måde?
27) Hvad troede Tykke Jack var ude efter?
28) Hvad drøner oven over dem igen?
29) Hvad betyder følgende sætning fra Simons samtale med Fluernes Herre:
"Du vidste det godt, ikke? At jeg er noget af dig? Dybt, dybt inde. Det er min
skyld, at det ikke nytter. At det går som det gør."
30) Hvilke anfald får Simon?
31) Hvad advarer uhyret Simon imod?
32) Hvorfor er Tykke og Ralph med i den gruppe, som uhyret omtaler?
Generelt:
Dette er det centrale kapitel.
• Findes der uhyrer og hvad er de i givet fald?
• Er Simon syg og bilder sig noget ind eller har han som den eneste fattet ondskabens
sande natur?
• Hvor stor magt har Fluernes Herre af sig selv?
• Hvem må han have til at hjælpe sig?
Oplysning:
The Lord of the Flies betyder Beelzebub på Arabisk (Baal-Zebub, the Lord of the flies) .
Filisterstadens Ekrons gud.
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Fluernes Herre kapitel 9. Uhyret og døden
1) Hvad fejler Simon?
2) Simon havde før foreslået at bestige bjerget. Nu gentager han:
"Hvad andet er der at gøre?"
Kan denne bjergbestigning have en symbolsk betydning?
3) Hvad betyder det: "Her var øens rygrad.."
4) Hvad finder Simon ud af?
5) Hvad ønsker Simon at gøre, nu da han kender sandheden?
6) Hvorfor slutter Tykke og Ralph sig til de andre i Jacks flok?
7) Hvordan fremstiller Jack sig selv?
8) Hvordan behandler alle igen Tykke?
9) Hvad betyder: " Der var styrke i hans brune underarme, magten sad
på hans skulder og hviskede ham i øret som en abe."
10) Hvilket sprogligt virkemiddel er det?
11) Hvor gælder konkylien ikke og hvorfor?
12) Hvorfor deltager Tykke og Ralph i den forrykte dans?
13) Hvad råber Simon noget om?
14) Hvordan ender deres måltid?
15) Hvilken symbolsk betydning kunne det have at "det gamle uhyre" blæser ud over havet?
16) Hvad sker der med Simons krop?
17) Hvad kan det symbolisere:
"at han et et sølvlegeme under de ubevægelige stjernebilleder"?
18) Er der en navnesymbolik ved Simons navn? Kender vi nogen, der er kaldet Simon i fælles
kristen tekst? Hvordan gik det ham?
19) Hvorfor er der så stor forskel på den første død (rollingen) og den anden død (Simon)?
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20) Hvorfor er det vigtigt for "Uhyret" at fjerne alle gamle spor?
21) Hvorfor kunne Fluernes Herre ikke acceptere Simon?
22) Hvem, mener du NU, er Fluernes Herre?
Oplysning:
• Husk besjæling optræder som: svagt liv eller vilje i døde ting
• Personifikation som: vilje eller liv i begreber og fuld levendegørelse af ting eller dyr.

Fluernes Herre kapitel 10. Konkylien og brillerne
1) Hvad diskuterer Tykke og Ralph?
2) Var Tykke med til selve den morderiske handling?
3) Hvad mener du om Tykke efter hans sætning:
"Det var ulykkestilfælde," sagde Tykke med ét "det er, hvad det
var..... Han var selv ude om det."
4) Hvad er forskellen her mellem Ralph og Tykke?
5) Hvad beslutter de at foregive?
6) Hvordan omtaler Robert Jack?
7) Hvad er Roberts nye job?
8) Hvad lader Roger sig gennemtrænge af?
9) Hvordan undslipper Jack konfrontationen med gårsdagens onde
handling?
10) Hvad menes med:
"Det var et teologisk problem, der her meldte sig."Vi må hellere holde det tre skridt
fra livet, under alle omstændigheder. Man ved ikke, hvad det kan finde på?"
11) Hvilket syn på mordet giver Jacks spekulationer?
12) Hvorfor vil drengene for fremtiden have bål om natten?
13) Hvordan røber Ralph, at han udmærket er klar over, hvad der skete under dansen?
14) Hvilken ændring er der i Ralphs drømme? Ralph har drømt om ponyerne før i kapitel 6.
15) Hvorfor ler Ralph højlydt, da Tykke taler om at bliver reddet?
16) Hvad beder Ralph til, da han tror, at uhyret kommer?
15

16

Spørgsmål til Fluernes Herre af Finn Dalum Larsen, 2017 august

17) Hvad viser det om Ralphs personlighed og karakteregenskaber?
18) Hvem har Ralph og Erik kæmpet mod under de andres angreb?
19) Hvad var målet med høvding Jacks angreb?
Generelt?
• Hvorfor vil ingen af børnene fuldt og helt indse betydningen af, hvad de har gjort?
• Kan der ligge en dybere symbolsk mening i, at Tykke bliver frataget, det sidste
brilleglas?
• Hvilke motiver er der i dette kapitel?

Fluernes Herre kapitel 11. Klippeborgen
1)Hvilket sprogligt virkemiddel benyttes:
"Tykke (Piggy) sad udtryksløs bag sin nærsynheds lysende mur."?
2) Har Tykke ret i, at "det er deres skyld, at jeg ikke kan se."
3) Hvordan er Ralph som leder i begyndelsen af dette kapitel i modsætning til sidst i kapitlet?
Hvad har forårsaget forskellen?
4) Hvad ønsker Tykke at Ralph skal gøre?
5) Hvad mener Tykke med:
"Ja le i bare, bliv bare ved med at le. Der er jo nogen her på øen, der ler evig og
altid. Og hvordan er så det hele gået?"
6) Hvad mangler Jack?
7) Hvad synes du om Tykkes tale:
" Jeg vil ikke bede dig om at være fair, vil jeg sige, fordi du er stærk, men fordi
ret skal være ret. Giv mig mine briller, vil jeg sige - det er du nødt til."
8) Hvorfor står der?
" ..og konkylien lå sart og hvid for fødderne af Ralph. En enkelt vanddråbe, der
var faldet fra Tykkes fingre, glimtede nu som en stjerne på dens fine runding."
9) Hvorfor får Tykke lov til at bære konkylien?
10) Hvordan slippes vildskab bedst løs?
11) På vej til de andre passeres stranden:
16
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"Han så omgivelserne dels gennem den skælvende varmedis ... stranden var ren som
et poleret knivsblad..."
Hvorfor bruges dette billedsprog?
12) Hvad antyder det, når Roger ser dem som:
" ..en flok lodne hoveder. Tykke krøb sammen med en ryg som en stoppet sæk...
Neden under ham var Ralph en hårmanke og Tykke én stor blærefedt (a bag of fat). ”
13) Hvorfor kaldes konkylien en talisman?
14) Hvorfor er det netop Tykke, der rammes på denne måde?
15) Hvad ødelægges, der ellers har haft stor betydning?
16) Hvorfor ødelægges det netop nu?
17) Hvilken betydning har det:
"Det trak lidt i Tykkes arme og ben, som i en gris efter den er blevet slagtet." (Piggy)!
18) Hvad bliver synligt, da Tykke falder?
19) Hvilken symbolsk betydning har det?
20) Hvad betyder det, når Jack kaster sit spyd:
"med fuldt overlæg slyngede han sit spyd mod Ralph."
21) Hvilken rolle har Roger påtaget sig?
22) Hvilken navnløs magt arbejder Roger for?

Fluernes Herre kapitel 12. Jagtskriget
1) Hvad menes med:" Konkyliens forlis og Tykkes og Simons død, lå som en dunst over øen."
2) Hvordan så kraniet på Ralph? Hvilken viden besad kraniet?
3) Selv efter at Ralph ødelægger kraniet, så dets grin spænder over et par meter griner det.
Hvorfor?
4) Hvorfor lå kraniet og grinede mod himlen?
5) Hvad erkender Ralph om de vilde?
17
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6) Hvad menes med:
"Ude til venstre for ham åndede havet med bølger,der sugedes nedad."?
Endvidere:
"Og til venstre under ham lå det hvileløse hav, frygtindgydende som en
grubeskakt."
7) Hvad er der sket med Sam og Erik?
8) Hvad er der sket med fornuften på øen ifølge Eric?
9) Hvad vil de gøre med Ralph, når de fanger ham?
10) Hvorfor blomstrer dødsklippen ved talen om Ralphs tilfangetagelse?
11) Hvem sladrer om Ralphs skjulested? Hvorfor?
12) Hvad er meningen med følgende:
"Tykke var overalt, ham var på broen her, han var blevet en rædsel af mørke og
død."
13) Hvad viser følgende om Ralph: "Ralph klynkede og gabte som en rolling."
14) Hvordan prøver de at fange Ralph?
15) Hvorfor ønsker Ralph ikke at møde Roger?
16) Hvorfor er officeren skuffet?
17) Hvor langt ned er Percival sunket?
18) Hvorfor melder Jack sig ikke som leder?
19) Hvordan virker beskrivelsen af Jack set gennem officerens øjne?
20) Hvad havde officeren mon forventet af " a pack of English boys"?
21) Hvorfor bruger forfatteren ordet ”pack” på engelsk?
22) Hvorfor græder Ralph?
23) Hvor mistede menneskeheden sin uskyld?
24) Hvem græder han mærkværdigvis ikke over?
25) Hvorfor beder forfatteren os igen sammenligne med Koraløen?
18
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26) Hvad betyder den sidste sætning i bogen?
Oplysning:
Officeren henviser til børnene i bogen Koraløen, som klarede sig bedre, dette er forsvundet fra
oversættelsen.

Generelt
•
•
•
•
•
•
•

Find alle de betydningsfulde motiver i Fluernes Herre.
Find frem til temaet ved puslespilsmetoden!
Lav en samling af betydningsfulde sproglige virkemidler.
Husk at angive side og linjehenvisninger i alle tre opgaver.
Færdiggør din tegning af øen.
Lav en vurdering af bogen og dit udbytte af denne gennemgang af bogen.
Lav en samlet totalanalyse af bogen.
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