
Vi arbejder med 

Junglebogen

Af Rudyard Kipling
Genfortalt af Maj Bylock

Opgaver lavet skolelærerlife.dk





Før du begynder at læse bogen

   
 Hvad er titlen på bogen?

Hvem har skrevet bogen?

Hvor mange kapitler er der i bogen?
Skriv dem herunder.

   
Hvem er bogens illustrator?

Hvilket forlag har udgivet bogen?
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JUNGLEBOGEN



   
Bagsideteksten - hvad får vi at vide?   
Læs bagsideteksten, og svar på spørgsmålene. 

Hvor foregår bogen henne?

Hvem tror I, at hovedpersonen er?

Før du begynder at læse bogen JUNGLEBOGEN

   
Beskriv forsiden af bogen. Hvad tror I, der sker?

Hvad er en fjende?

Hvilke dyr er Baloo og Bagheera?

skolelærerlife.dk



Læs kapitel 1 og 2
 



Kapitel 1: Mowgli, den lille frø
s. 9-12

skolelærerlife.dk

Svære ord: 
Skriv en forklaring på ordet, og brug det i en sætning. 

spejdede

Forklaring:

Sætning:

sjakal

Forklaring:

Sætning:

territorie

Forklaring:

Sætning:

tumlede

Forklaring:

Sætning:

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

Hvad finder ulvefar på stien? 

Hvordan bærer ulvefar barnet? Hvorfor tror I, han gør sådan? 

Hvordan reagerer ulvemor, da Shere Khan vil have barnet? 

Hvem er Shere Khan?

Kapitel 1: Mowgli, den lille frø
s. 9-12

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

Hvad er Rådsklippen? 

Hvem er Akela?

“To medlemmer i flokken skal tale barnets sag, hvis det skal
være en del af flokken.” Hvem rejser sig, og hvem er de?

Hvad gør ulve med deres unger, så de ikke bliver slået ihjel af de
andre? 

Kapitel 2: Ved Rådsklippen
s. 13 - 16

JUNGLEBOGEN



Læs kapitel 3 og 4
 



skolelærerlife.dk

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

Mowgli skal lære dyrenes mesterord. Hvorfor?

Hvad er bjørnenes mesterord?

Hvad fortæller Baloo og Bagheera om aberne? 

Hvad gør Baloo ved Mowgli, når han ikke kan svare på
spørgsmålene? 

Kapitel 3 og 4
s. 17 - 23
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Læs kapitel 5 og 6
 



Tal sammen i gruppen om spørgsmålene. 
Husk at svare i hele sætninger. 
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Aberne får fat i Mowgli. Hvem
vil Baloo og Bagheera hente

hjælp hos, og hvordan
overtaler de ham?

Hvad betyder det ‘at skifte
ham’?

Hvordan får Baloo og Bagheera
at vide, hvor aberne tager

Mowgli hen? 

Kan Mowgli lide at være hos
aberne? 

Hvad gør aberne med Mowgli,
da Bagheera kommer? 

Hvordan klarer Mowgli det
store fald ned i det dybe

kælderhul?

Hvad er der nede i
kælderhullet? 

“Smut hen til dine venner. Det,
der kommer til at ske nu, vil ikke
være godt for dig at se. Nu tager

jeg en svingom med min sult!” 
Hvad gør Kaa?

Baloo og Bagheera bliver
forhekset af Kaa. hvordan

hjælper Mowgli dem?

Kapitel 5 og 6
s. 24 - 36

JUNGLEBOGEN





Læs kapitel 7 - 11
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Bagheera advarer Mowgli om, hvad der kan ske, når Akela ikke
leder ulvene længere. Hvem og hvad skal Mowgli passe på? 

Hvad tror I, en ‘menneskehvalp’ er?

Fortæl, hvad der sker, da Mowgli tager den røde blomst frem
foran alle.

Hvad får man at vide om Bagheera og det mærke, han har på
halsen?

Kapitel 7 og 8
s. 37 - 47

JUNGLEBOGEN





Tal sammen i gruppen om spørgsmålene. 
Husk at svare i hele sætninger. 
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Mowgli går ned til den landsby
længst borte fra den del af
junglen, hvor Shere Khan er.
Hvem tager ham med hjem? 

Hvor sniger Mowgli sig hen om
natten og sover? 

Hvad er der sket med Shere
Khan, efter Mowgli svitsede
ham med den røde blomst? 

Hvad vil regeringen give, hvis
man kommer med Shere Khans

skind? 

Mowgli er blevet sat til at drive
bøflerne med nogle andre

drenge. Hvem venter Mowgli
på?

Hvad gør Mowgli, da han får at
vide, at Shere Khan og Tabaqui

venter på ham?

Hvad sker der med Shere
Khan? 

Hvordan har Mowgli det med
alt, der er sket? 

 

Kapitel 9 - 11
s. 48 - 61

JUNGLEBOGEN

Jægeren Buldeo får øje på
Mowgli. Hvad sker der, da de

begge kommer tilbage til
landsbyen?



Læs kapitel 12 - 14
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Hvor er Messua og hendes mand taget hen? 

Hvordan hjælper Hathi Mowgli med at få hævn over menneskene? 

Fortæl kort om Mowgli og Kaas tur ned i skattekammeret i Cold
Lairs.

Buldeo er kommet med nogle andre mænd for at jage Mowgli.
Hvad har de gjort ved Messua og hendes mand?

Kapitel 12 - 14
s. 62 - 79

JUNGLEBOGEN



Læs kapitel 15 og 16
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Akela vil have Mowgli til at flygte nordpå, men hvad gør Mowgli i
stedet? 

Hvilken snedig plan hjælper Mowgli og de andre i kampen mod de
røde hunde? 

Hvorfor er Mowgli ude af sig selv af sorg til sidst? 

En ulv ved navn Won-tolla kommer hen til Mowgli og Akela. Hvad
er det sket? 

Kapitel 15: Akelas sidste kamp
s. 80 - 86

JUNGLEBOGEN
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Mowgli går med en underlig følelse i kroppen. Hvad er der
galt, og hvad slutter bogen af med? 

 

Kapitel 16: En god jagt efter nye spor
s. 87 - 92

JUNGLEBOGEN



Kapitel 15
s. 78 - 83

ONKEL TOMS HYTTE
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Sæt billederne i kronologisk rækkefølge. 
Skriv derefter 3-5 sætninger om handlingen til hvert billede. 
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Sæt billederne i kronologisk rækkefølge. 
Skriv derefter 3-5 sætninger om handlingen til hvert billede. 

Kapitel 15
s. 78 - 83

ONKEL TOMS HYTTE



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)

 

Husk at begrunde dine svar.

JUNGLEBOGENEfter du har læst bogen

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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