
Vi arbejder med 

Skatteøen

Af Robert Louis Stevenson
Genfortalt af Maj Bylock





   
 Hvad er titlen på bogen?

Før du begynder at læse bogen

skolelærerlife.dk

Hvem har skrevet bogen?

Hvad tror I, at bogen handler om? Tal sammen i gruppen, og skriv
jeres tanker ned på de gule post-its.

SKATTEØEN



   
Hvem er bogens illustrator?

Før du begynder at læse bogen

skolelærerlife.dk

Hvilket forlag har udgivet bogen?

SKATTEØEN

Hvad står der i bagsideteksten?

Beskriv forsiden med enkelte ord. Hvad ser du?

 
palme

 
sabel



Læs kapitel 1 og 2
 



Kapitel 1: Femten mand på en død mands kiste
s. 10-15

SKATTEØEN

skolelærerlife.dk

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

sabelhug

Forklaring:

Sætning:

bugten

Forklaring:

Sætning:

skråle

Forklaring:

Sætning:

stamgæster

Forklaring:

Sætning:



Kapitel 1: Femten mand på en død mands kiste
s. 10-15

SKATTEØEN

skolelærerlife.dk

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

Hvem fortæller historien?

Hvilke personer møder vi i kapitlet?

Hvad hedder kroen, som den gamle sørøver kommer til? 

           Hvor og hvornår foregår historien? 



Kapitel 1: Femten mand på en død mands kiste
s. 10-15

SKATTEØEN

skolelærerlife.dk

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

Fortæl om mødet mellem kaptajnen og doktor Livesey.

På side 12 står der: "I kan kalde mig kaptajn." Mere sagde han
ikke om sig selv. Hvorfor tror I ikke, sørøveren fortæller mere
om sig selv? 

I bogen står der: "Hvis du fortsætter med at drikke sådan der,
findes der snart en skurk mindre her i verden." Hvad tror I
doktor Livesey mener?

Find mindst tre (gerne flere) svære ord i kapitlet. Skriv dem her.





Kapitel 2: Sorte hund
s. 16-23

SKATTEØEN

skolelærerlife.dk

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

besætning

Forklaring:

Sætning:

jamrede

Forklaring:

Sætning:

skruestik

Forklaring:

Sætning:

adlyde

Forklaring:

Sætning:



Kapitel 2: Sorte hund
s. 16-23

SKATTEØEN

skolelærerlife.dk

Tal sammen i gruppen om spørgsmålene. 
Husk at svare i hele sætninger. 

   

Hvem kommer ind på kroen i
starten af kapitlet - og hvad

vil han?

"Han lignede en kat på lur
efter en mus"

Hvad betyder det?

Hvordan slutter mødet
mellem kaptajnen og Sorte

hund?

Hvad fortæller kaptajnen til
Jim om Sorte hund og dem,

der har sendt ham? 
Og hvem er Flint?

"Den blanke sabel lå nu altid
foran ham på bordet."

Hvorfor mon det?

Hvad sker der dagen efter
Jims fars begravelse?

Fortæl hvad kapitlet slutter
med.



Læs kapitel 3, 4 og 5



Kapitel 3: Sømandskistens hemmelighed
s. 24-29

SKATTEØEN

skolelærerlife.dk

Ordliste (vandret)
3. krage
4. skyer
5. hvisker
8. snavset
10. tobak
14. fuldmåne
15. bange
16. gardiner
21. tjære
22. pistoler
23. besvime

k r a g e ks y e r

h v i s k e r

s n a v s e t

t o b a k

f u l d m å n e
b a n g e

g a r d i n e r

t j æ r e
p i s t o l e r

b e s v i m e

Svære ord: 
Sæt jer sammen to og to. Du har alle de 'vandrette' ord, din makker
har alle de 'lodrette' ord. Du skal nu have din makker til at gætte dine
ord. Når ordet er gættet, bytter I, indtil I er igennem alle jeres ord.  
 Prøv at forklare ordene og giv alle de ledetråde du kan, uden 
at sige selve ordet. Kan I gætte dem alle? 



Kapitel 3: Sømandskistens hemmelighed
s. 24-29

SKATTEØEN

skolelærerlife.dk

Ordliste (lodret)
1. nøgle
2. habit
4. strand
6. kaptajn
7. lås
9. skrig
11. byen
12. guldmønter
13. larm
17. iskolde
18. blind
19. hjerte
20. penge
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Svære ord: 
Sæt jer sammen to og to. Du har alle de 'vandrette' ord, din makker
har alle de 'lodrette' ord. Du skal nu have din makker til at gætte dine
ord. Når ordet er gættet, bytter I, indtil I er igennem alle jeres ord.  
 Prøv at forklare ordene og giv alle de ledetråde du kan, uden 
at sige selve ordet. Kan I gætte dem alle? 



Kapitel 3: Sømandskistens hemmelighed s. 24-29
Kapitel 4: Skattekortet s. 30-34

SKATTEØEN

skolelærerlife.dk

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

I kapitel 4 'Skattekortet' er Jim hjemme ved godsejeren, hvor
Doktor Livesey også er. Hvad skal han der?

Hvilke planer lægger godsejeren, doktor Livesey og Jim?

Hvem stoler doktor Livesey ikke på - og hvorfor?

Giv et kort resume af kapitel 3. Hvad sker der, hvem møder vi, og
hvad slutter kapitlet med?



SKATTEØEN

skolelærerlife.dk

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

Hvad hedder skibets skibskok, hvad er hans historie, og hvordan
ser han ud?

I kapitel 5 'Den etbenede sømand' har godsejeren fået fat i et
skib til deres rejse. Hvad er navnet på skibet?

Hvad slutter skibskokken af med at sige til Jim i kapitlet?
Hvorfor tror I, han siger sådan?

Kapitel 5: Den etbenede sømand 
s. 35-39



Læs kapitel 6-9
 



Kapitel 6: Let anker s. 40-43
Kapitel 7: Gemt i æbletønden s. 44-47

SKATTEØEN

skolelærerlife.dk

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

Hvem har John Silver med på rejsen?

Fortæl hvad Jim laver i starten af kapitel 7 - og hvad
overhører han pludselig?

Hvad slutter kapitel 7 med?

I kapitel 6 møder vi Smollett - Hvem er han, og hvad bekymrer
han sig for?





Kapitel 8: Skatteøen s. 48-51
Kapitel 9: På opdagelse s. 52-56

SKATTEØEN

skolelærerlife.dk

Svære ord og sætninger: 
Skriv en forklaring på ordet på den gule post-it. 

kaglende høns proviant ivrig

beherske sig fortroligt dønninger

søstærk



SKATTEØEN

skolelærerlife.dk

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

Hvad bestemmer de sig for at gøre?

Hvem vælger at ro i land i kapitel 9? Hvem bliver på Hispaniola
- og hvorfor?

Hvad gør John Silver pludselig?

I kapitel 8 fortæller Jim, hvad han hørte i æbletønden. Hvad siger
godsejeren, doktor Livesey og Smollett til det?

Kapitel 8: Skatteøen s. 48-51
Kapitel 9: På opdagelse s. 52-56



Læs kapitel 10-14
 



Kapitel 10-14
s. 57-78

SKATTEØEN

skolelærerlife.dk

Tal sammen i gruppen om spørgsmålene. 
Husk at svare i hele sætninger. 

   

Hvem møder Jim i starten af
kapitel 10?

Hvordan hjælper Ben Gunn
Jim?

 

Hvem søger flugt i
bjælkehytten?

Jim tager afsted fra
bjælkehytten alene. Hvad er

hans plan?

Hvordan sker der med Jim, da
han er ombord på Hispaniola?

Tror I, at Ben Gunn er god
eller ond?

To mænd står pludselig
udenfor bjælkehytten - Hvad

vil de og lykkedes det?



Læs kapitel 15
 



SKATTEØEN

skolelærerlife.dk

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

Hvilket syn møder John Silver og hans mænd, da de er på jagt
efter skatten?

Hvem redder Jim?

Hvad sker der med John Silver?

Hvorfor stikker Jim ikke af sammen med Doktor Livesey?

Kapitel 15: Skattejagten 
s. 79-85



SKATTEØEN

skolelærerlife.dk

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

Kapitel 15: Skattejagten 
s. 79-85

Hvad tror du, der kommer til at ske med Jim efter bogen er
slut? Digt videre på historien om Skatteøen. 

Hvordan slutter bogen?



SKATTEØENEfter du har læst bogen

Hvad ville du have gjort, 
hvis du var

 hovedpersonen?
 
 
 

Hvem minder du mest
om af de medvirkende

personer?
 
 

Hvad synes du om 
slutningen på bogen?

 
 
 

Hvordan bliver 
problemet i bogen løst?

 
 
 

Fortæl om starten 
på bogen.

 

Hvem minder du mindst 
om af de medvirkende

personer?
 
 

Hvad handler bogen
om? 

Giv et kort resume.
 
 
 

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?

 
 

Hvordan er stemningen
i bogen?

(f.eks. sjov, uhyggelig eller
trist)

 

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 spørgsmål er besvaret. 
Fortsæt indtil I er igennem alle spørgsmål. 

Husk at begrunde dine svar.
skolelærerlife.dk




