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Vi kommer att arbeta på följande sätt: 

Till varje fredag ska ni ha läst ett kapitel i ”Kensukes Rike”. På fredagens svensklektion ger 

jag er olika frågor som ni sedan besvarar i er skrivböcker.  

Vissa av bokens delar kommer vi att diskutera i grupp. 

När vi läst klart romanen kommer jag att samla in allas skrivböcker, bedöma dem och därefter 

sätta ett betyg på hela uppgiften. Med i denna bedömning finns också hur aktiv du har varit på 

lektionerna. 
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Introfrågor om Kensukes rike 
 

Besvara dessa frågor i din skrivbok! 

Tänk på att använda dig av hela meningar, stor bokstav och punkt. 

 

1. Vad betyder symbolen och texten längst upp till höger (En bok för alla)? 

2. Vem är Michael Morpurgo (ledtråd: kolla både fram- och baksida)?  

3. Vad betyder det att man är en ”brittisk” författare.  

4. Vad är ”Kensukes Rike”? 

5. Vad är ett rike? 

6. Vad avslöjar omslagsbilden om bokinnehållet? 

7. Längst ner till höger finns en vit pratbubbla med röd text.  

Vad är denna pratbubblas uppgift på ett bokomslag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Horned, Finnstaskolan, Bro – www.lektion.se



Kensukes Rike kapitel 2 

Denna gång ska du inte besvara frågor som du gjort förut. Istället ska du låtsas att du är 

huvudpersonen Michael och beskriva en dag på båten Peggy Sue tillsammans med dina 

föräldrar. Sträva efter att göra din text så trovärdig som möjligt! 

Vill du ha lite inspiration kan du kika på kapitel 3 där Michael delar med sig av sin loggbok. 

Din text ska vara minst 2 sidor i din skrivbok för att bli godkänd. 

 

Några idéer till vad du kan berätta om i din loggbok: 

• När vaknar/väcks du på morgonen? 

• Vad äter ni till frukost? 

• Vem äter du frukost tillsammans med? 

• Vad är det för väder? 

• Vad utför du för sysslor på båten Peggy Sue just denna dag? 

• Vad gör Stella Artois? 

• Vilka sysslor tycker du mest om? 

• Vilka sysslor tycker du sämst om? 

• Var någonstans i världen befinner ni er? 

• Vad äter ni till lunch? 

• Vilka ämnen har du i skolan just denna dag och vad handlar lektionerna om? 

• Vad är den största skillnaden mellan att ha vanlig skola och att ha skola ombord på 

Peggy Sue? 

• Händer det något konstigt/kul/annorlunda just denna dag? 

• Längtar du hem till där du bodde förut? 

• Vad äter ni till middag? 

• Vad gör du på din fritid på kvällen? 

• Drömmer du om något speciellt du ska göra när ni kommer fram till ert resmål? 
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Kensukes rike kapitel 3 

Besvara dessa frågor i din skrivbok! 

Tänk på att använda dig av hela meningar, stor bokstav och punkt. 

1. Varför tror du att Michaels föräldrar är oroliga när det finns många tankfartyg i kanalen där de 

ankrat? 

2. Michael skriver att han ville hjälpa sina föräldrar att vakta, men att han inte fick göra det. 

Varför tror du att föräldrarna inte ville att Michael skulle vakta? 

3. Hur lång är en sjömil? 

4. Michael skriver ”Vi hade tänkt segla ungefär två hundra sjömil om dagen…”. Hur långt är det 

uttryckt i ”vanliga” mil? 

5. När familjen kom fram till Biscayabukten fick Michael uppleva något som var det värsta han 

hade varit med om. Berätta om händelsen! 

6. När vädret är lugnt brukar Michaels föräldrar spela schack. Oftast vinner pappan och mamman 

säger då att det inte gör något. Michael hävdar dock att det märks att hon inte gillar att förlora. 

På vilka sätt tror du att Michael märker att hans mamma inte tycker om att förlora? 

7. Varför tror du att familjen äter mycket vita bönor i tomatsås? 

8. Familjen ska akta sig för att hamna i stiltjebältet. Vad betyder ordet stiltje? 

9. Varför var mamman orolig för att de skulle hamna i stiltjebältet? 

10. När Michael kommer till Brasilien blir han väldigt glad för att han får spela fotboll där.  

Varför tror du att han blir extra glad av att spela i Brasilien? 

11. Vad föreställer Michaels favoritbild som hans mamma framkallar när de är i Brasilien? 

12. Varför var Michael tvungen att ge sina föräldrar pengar när de gav honom en kniv? 

13. Vad var det som var speciellt med ön St Helena? 

14. Michaels föräldrar ser väldigt förväntansfulla ut när de berättar om allt kul de ska göra när de 

går iland i Sydafrika.  

Vad betyder det att man är förväntansfull? 

15. Hur ska man göra med båten om någon faller överbord? 

16. Michael drömmer om elefanterna i Afrika som han tyckte var underbara.  

Berätta om ett djur som du tycker om! Berätta också varför. 

17. Varför var det roligt när Michaels föräldrar konstaterade att Farbror John var en ”avlägsen 

släkting”? 

18. Varför blev familjen extra glada när de nått fram till Australien? 
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19. Istället för att bara stanna några dagar i Australien, stannar familjen sex veckor.  

Varför då? 

20. Varför måste Michael och hans pappa turas om att styra båten Peggy Sue efter det att de 

lämnat Sydney? 

21. Vilka fel gör Michael när han går upp på däcket på natten för att hämta Stella? 
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Kensukes rike kapitel 4 

Besvara dessa frågor i din skrivbok!  

Tänk på att använda dig av hela meningar, stor bokstav och punkt. 

1. Varför trodde inte Michael att någon på båten skulle höra hans rop på hjälp? 

2. När Michael har ramlat överbord så trampar han vatten.  

Vad betyder det att man ”trampar vatten”? 

3. Varför blev det lättare för Michael att simma när han hittade sin fotboll? 

4. Vad betyder ordet ”kallsup”? 

5. Vad är det man absolut inte får göra om man hamnar i vattnet och måste vänta länge 

på att få hjälp? 

6. Michael sätter av i ”språngmarsch”. Vad betyder det? 

7. När Stella och Michael kommer in i skogen på ön blir de båda rädda och lite 

avvaktande. Varför då? 

8. Vad menar Michael när han skriver att han började känna sig som om han gett sig in 

på en ”riktig expedition”? 

9. Varför tappar inte Michael modet när han upptäcker att han är på en ö och är alldeles 

ensam? 

10. Vad är det första du skulle göra om du hamnade på en öde ö?  

11. Michael skriver: ”Så mycket som möjligt höll vi oss till skogsbrynet för att få lite 

skugga från träden.” Vad betyder skogsbrynet? 

12. När Michael vaknar upp efter en hård natt i en grotta, har någon lämnat mat och vatten 

till honom och Stella uppe på klipporna ovanför grottan.  

Vem tror du att det är och varför har hen gjort det? 

13. Varför skriver Michael att varje tugga av maten han åt var ”dyrbar”? 

14. Vad betyder det att någon är ”vänligt sinnad”? 

15. Vad betyder det att ”man såg bara någon enstaka krusning på den blanka ytan”? 

16. Än så länge har Michael upptäckt att det finns gibbonapor och orangutanger på ön. 

Vilka andra djur tror du finns på ön? 

17. Varför tror du att den andra människan på ön släcker Michaels eld? 
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Kensukes rike kapitel 5 

Besvara dessa frågor i din skrivbok!  

Tänk på att använda dig av hela meningar, stor bokstav och punkt. 

 

1. Hur skulle du reagera om det kom en man, klädd som mannen på stranden, emot dig 

vilt viftandes med en käpp? 

2. Vad betyder ”Dameda!” och vilket språk är ordet hämtat ifrån? 

3. Varför tror du Stella hälsar på mannen som om han varit en gammal vän? 

4. Michael skriver: ”För varje dag minskade mitt hopp om att snart bli räddad, och jag 

resignerade alltmer.”. 

Vad betyder ”resignerade”? 

5. Kensuke är vän med orangutangerna på ön. Hur tror du att han har gjort för att bli det? 

 

Skrivuppgift: ”När jag blev vän med Kensuke” 

På en ny sida i din skrivbok vill jag att du skriver om hur det gick till när Michael bestämmer 

sig för att korsa ”gränsen” för att söka upp och bli vän med Kensuke. 

Några frågor att fundera på innan du skriver ditt eget kapitel: 

• Varför bestämmer du dig för att det inte räcker att Kensuke bara hjälper dig med mat 

och olika saker som gör livet på ön lättare?  

• Hur ser det ut på Kensukes del av ön? Är det stor skillnad mot den sida där du bor?  

• Vad händer på vägen till Kensuke? Möter du några djur? Hittar du några av de platser 

där Kensuke hämtar den mat han ger dig? 

• Hur bor Kensuke på sin sida av ön? 

• Hur reagerar han när du dyker upp? 

• Hur gör du för att övertyga honom om att bli din vän? 

 

Skriv minst två sidor i din skrivbok! 
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Kensukes rike kapitel 6 

Besvara dessa frågor i din skrivbok!  

Tänk på att använda dig av hela meningar, stor bokstav och punkt. 

 

1. Kapitel sex börjar, som alla andra kapitel, med en bild på sid 80-81. Beskriv vad du 

ser på bilden!  

2. Michael skriver: ”Fartyget kröp långsamt och stadigt längs horisontlinjen. Jag såg inga 

tecken på att det tänkte vända, och jag insåg att det inte skulle göra det.” 

Vad betyder ordet ”horisontlinjen”? 

3. Varför skriver Michael att Kensuke är hans fångvaktare? 

4. Varför tror du att Michael väljer att trotsa Kensukes eldningsförbud? 

5. Hur väljer Michael ut platsen för där han ska tända sin brasa? 

6. Vem upptäcker Michael när han håller på att samla ihop bränsle till sin stora brasa? 

7. Hur länge varar stormen som drabbar ön? 

8. Vad betyder uttrycket: ”/…/ skogens alla ljud tog vid där de hade tystnat.”? 

9. Vad betyder de japanska orden ”yamero” och ”abunai” (kolla sidan 149…)? 

10. Kensuke vill inte att Michael ska bada för att det är farligt just där han badar.  

Berätta om några andra djur som är farliga för människan och som lever i vattnet. 

11. Michael blir jättearg på Kensuke och väljer då att gå ner och bada, trots att Kensuke 

inte vill att han ska göra det. Har du någon gång gjort något när du var arg, som 

kanske inte var så smart? Berätta! 

12. Läs igenom tidningsartikeln på nästa sida och berätta sen tre viktiga saker man får lära 

sig genom att läsa den. 
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Den här artikeln fanns i många tidningar den 26 augusti 2014 (texten från TT) 

Fransk  femåring  dödad  av  kubmanet  
	  

Thailändska myndigheter varnar turister på Koh Phangan sedan världens giftigaste 

manet krävt ännu ett dödsoffer. En fransk femåring avled i lördags kväll efter att ha stött 

på en kubmanet då han badade. 

– Enligt preliminära provsvar är dödsorsaken kubmanetbränna, säger polistalesmannen 

Saengroj Somrotrat till nyhetsbyrån AFP. 

Han tillägger att hotell på ön nu manas att varna alla turister. 

2010 dödades ett antal svenskar av kubmaneter i Thailand, vilket fick svenska 

resebyråer att utöka informationen till sina gäster om de extremt giftiga varelserna. 

Enligt Saengroj Somrotrat är det kubmanetsäsong till och med oktober. 
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Kensukes rike kapitel 7 

Besvara dessa frågor i din skrivbok!  

Tänk på att använda dig av hela meningar, stor bokstav och punkt. 

 

1. Berätta om vad du ser på bilden på sidorna 92 och 93! 

2. Michaels pappa brukade alltid ta hem fish & chips på fredagar och sen dränka in sin 

portion i ättika.  

Vad brukar ni äta i er familj när ni ska äta något lite festligare? 

3. Tror du att Kensuke var tvungen att tänka efter innan han räddade Michael? 

4. Vad betyder denna mening: ”Han sa inte så mycket, och jag kunde ju inte prata, men 

tystnaden mellan oss talade sitt eget språk.”? 

5. Berätta om hur Kensuke hade inrett sin grotta. 

6. Hur länge tror du att Kensuke hade varit på ön innan Michael kom dit? Motivera 

varför. 

7. Kensuke utför vissa ritualer varje dag. Till exempel tvättar han alltid sina fötter innan 

han går in i sin grotta. Utför du någon liknande ritual varje dag? 

8. Michael skriver att Kensuke verkar vara en ”tillbakadragen” människa. Vad betyder 

”tillbakadragen”? 

9. Vilken sorts målningar låg Kensukes hjärta närmast? 

10. Hur kändes det för Michael första gången han lyckades att fånga en fisk på det sätt 

som Kensuke lärt honom? 

11. Berätta om hur en vanlig dag ser ut för Michael, efter det att han lärt känna Kensuke. 

12. Michael skriver: ”Han ställde tre fat framför sig på bordet: ett med bläck (för Kensuke 

betydde bläckfiskar inte bara mat)/…/” Förklara vad meningen betyder! 

13. Hur tillverkar Kensuke de penslar han och Michael använder när de målar? 

14. Vad vill Kensuke att Michael ska lära honom i utbyte mot att han lär honom att måla? 

15. Vad hade Kensuke gömt nere vid den strand där Michael spolades upp? 

16. Varför tror du att Kensuke valde att gömma undan Michaels boll och ge honom den 

vid ett senare tillfälle? 
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Kensukes rike kapitel 8 

Besvara dessa frågor i din skrivbok!  

Tänk på att använda dig av hela meningar, stor bokstav och punkt. 

1. Vilka slutsatser kan man dra, angående hur länge Kensuke varit på ön, genom att läsa 

meningen: ”Liten fisk inte så bra nu. Inte många. Vi behöva stor fisk från djupa havet. 

Vi röka fisk och äta lång tid.”? 

2. Vad betyder det att man ”agnar”? 

3. Vad betyder det att man ”håller på att spricka av nyfikenhet”? 

4. Vad hade Kensuke utbildat sig till? 

5. Varför var det många barn som först såg Kensuke när de kom till världen? 

6. Vilket krig är det Kensuke varit med i? 

7. Varför försökte inte Kensuke ta sig tillbaka till Nagasaki efter det att hans skepp blivit 

bombat och alla ombord dött? 

8. Hur hade Kensuke fått tag på alla saker han hade i sin grotta? 

9. På vilka sätt hade orangutangerna hjälpt Kensuke att överleva på ön? 

10. Varför tror du att det kom män till ön för att fånga apor? Vad skulle de göra med 

aporna? 

11. Förklara varför man förstår att Kensuke till en början ville att Michael skulle hålla sig 

på avstånd när han kom till ön. 

12. Hur länge hade Kensuke varit på ön när Michael träffade honom? 

13. På vilket sätt förstår Michael att Kensuke litar på honom efter det att de fångat fisk? 

14. Vad är det Michael hittar som gör att han kan skicka ett meddelande till sina föräldrar? 

15. Hur skulle du formulera dig om du befann dig på ön där Michael var och behövde 

hjälp? Skriv ett kort meddelande till dina föräldrar. 

16. Varför känner Michael skuld när han kastar sin flaskpost i havet? 
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Kensukes rike kapitel 9 

Besvara dessa frågor i din skrivbok!  

Tänk på att använda dig av hela meningar, stor bokstav och punkt. 

1. Tycker du att det var rätt av Kensuke att bli så sur och sårad som han blev efter det att 

han insett att Michael ville ta sig bort ifrån ön? Motivera ditt svar. 

2. Vad är det som gör att Kensuke till sist förstår varför Michael vill lämna ön? 

3. Kensuke har en livsfilosofi som till stor del förklarar hur han är. Berätta om den. 

4. När Kensuke och Michael blivit vänner vill Kensuke att de ska göra två saker. Vilka 

då? 

5. Vad använder Kensuke och Michael när de ska bygga en stor eld på kullen ovanför 

grottan? 

6. Varför var det svårt att spela fotboll på ön? 

7. På sidan 125 står det: ”Efter vår försoning kom jag att lära känna Kensuke bättre.” 

Vad betyder försoning? 

8. Vad var det värsta Kensuke hade gjort när han bodde i Japan? 

9. Hur gjorde Michael för att övertyga Kensuke om att följa med honom om/när de blev 

räddade? 

10. Varför väcker Kensuke Michael mitt i natten och vill att han ska följa med ner till 

stranden? 

11. Vad är det som är speciellt med månen när sköldpaddorna föds? 

12. På vilka olika sätt behövde sköldpaddorna Michael och Kensukes hjälp? 

13. Varför tror du att Kensuke till sist bestämmer sig för att följa med Michael? 

14. Tag reda på 5 intressanta fakta om havssköldpaddor och skriv ner dem i din skrivbok. 
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Recension av Kensukes rike 

Du skall skriva en bokrecension i din skrivbok. 

Det är viktigt att du tänker på de vanligaste skrivreglerna: stor bokstav, skiljetecken som t.ex. 

punkt och kommatecken, särskrivning, stavning och styckesindelning (en tom rad mellan 

styckena eller indrag).  

Du skall dela in arbetet i olika avsnitt med underrubriker som berättar vad avsnittet handlar 

om. Följ mallens ordning! 

Läs igenom anvisningarna ordentligt innan du skriver din recension. 

Dessa punkter skall vara med i recensionen. 

• Skriv en passande rubrik till din recension. 

 

Mellanrubrik: Michael Morpurgo 

 

• Berätta lite kort om författaren! 

Här kan du ha med var författaren bor/bodde, när författaren levde eller om författaren 

lever, ålder, andra böcker författaren skrivit. 

 

Mellanrubrik: Bokens handling 

 

• Berätta kort om vad boken handlar om. Se till att få med det mest väsentliga. 

 

Mellanrubrik: Huvudpersonerna 

 

• Vilka är huvudpersonerna? 

• Nämn en bra och en negativ sak om huvudpersonerna. 

• Vad tycker du om huvudpersonerna? 
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Mellanrubrik: Miljöbeskrivningarna 

 

• Miljöbeskrivningen i boken. Välj ett kapitel i boken där du redogör för hur författaren 

beskriver miljön. Det är bra om du väljer ett kapitel där något tydligt beskrivs.  

T.ex: ”Han kom in genom den gamla bruna dörren. Dörren hängde bara på ett gångjärn 

som såg ut att kunna lossna när som helst. Genom den svaga belysningen i den trånga 

hallen kunde jag skymta en gestalt som rörde sig. Jag hade svårt att avgöra om den 

rörde sig mot mig eller från mig. När jag gick höll på att snava på den randiga 

trasmattan som låg på parkettgolvet. Samtidigt försvann gestalten ur mitt synfält och 

jag hörde ett ilsket skrik…” 

 

Använd ett citat för att visa på hur miljön i kapitlet är beskrivet. Se citatet ovan för hur 

man skriver ett citat. Du måste återberätta texten exakt samt skriva det innanför 

citationstecken. 

 

Mellanrubrik: Avslutning 

• Vilken är bokens genre? 

• Hur tycker du att det var att läsa boken? Vad hade boken för bra respektive dåliga 

sidor? Motivera varför du tycker så. 
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