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Handling: De to gode vennene Tilde og Torvald 
vandrer inn i en tett skog. De hører underlige 
lyder. Mørket skaper en trolsk stemning, 
fantasien settes i sving. Er det farlig i skogen? 
Skjuler det seg noe skummelt der? Tilde er 
engstelig, mens Torvald lyser opp stien med 
hodelykt. De kommer til en hytte, og får 
uventet besøk av to ugler. De er redde for en 
skikkelse som ligner en busk, men det er jo bare 
Torvald!

Tema: Om å våge å gjøre nye ting, mørkeredsel, 
fantasiskapninger, former i naturen  

Samtale og aktiviteter:
TITTE-LESE med de aller yngste 

Se på bildene sammen med barnet ditt. Hvilke spen-
nende detaljer kan dere finne, hvilke farger? Finner 
dere fuglen og uglene i mørket? Lys med en lomme-
lykt på dyra og skap en lydverden med alle lydene i 
skogen. 

LITEN 

1.  Oppmerksomhet og lyttelek: Før lesing av boka, 
kan dere forbered å lage lyder som barna kan gjette 
på. Alle lukker øynene og lytter. Etterpå gjetter bar-
na på hva de tror de har hørt. 

2. Tilde og Torvald går gjennom skogen og hører 
mange lyder rundt seg. På bildene ser vi flere ulike 
dyr, som har ulike lyder. Hvordan høres de ut? Det 
er skumle lyder i boka, men hvordan lyder trygge og 
glade lyder? 

3. Hva er Tilde og Torvald redde for? Gi etterpå ek-
sempel på noe du selv er redd for. Hva er barna redde 
for? Er det noen som er redd for mørket? Er det noe 
fint med å være på et mørkt sted? 

4. Se på bildene av skogen. Hva ser dere? Hvem andre 
enn Tilde og Torvald er der? 

MELLOM 

1.  Se på omslagsbildet. Hva tror du boka handler om? 

2. Før Tilde vet hva slags dyr som lager lyd i mørket, 
er hun veldig redd for dem. Har du noen gang vært 
redd for noe du ikke har sett?  

3. Tilde vet bare hvordan lyden høres ut, kan du tegne 
hvordan du tror dyret ser ut? Gjør det før barna vet 
at det er to ugler. Kan gjøres som egen tegning, eller 
tegn på et stort papir i gruppe. Diskuter bildene, og 
hvordan barna kom fram til at de så slik ut. 

4. Hugo og Hulda banker på hos Tilde fordi de er så 
redde for Torvald. Snakk om hva man kan være redd 
for, og om å prøve å gjøre ting som man nesten ikke 
tør. Spør om barna har våget å gjøre ting de var red-
de for, men som gikk bra likevel.  

5. Hvorfor trodde uglene først at Torvald så ut som 
en busk? 

6. Se på bildene av skogen i boka. Hva ser dere? Kan 
dere bruke fantasien til å dikte opp andre dyr og 
skapninger som lever der? Bruk trær og busker som 
inspirasjon til å tegne og fortelle om egne fantasis-
kapninger. 



S P R Å K H J Ø R N E T

”Troll”

Troll Tröll Peikko

Trold Trøll Stállu

Troll Torulleq
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STOR 

1. Hva likte du best med boka? Var det noe du savnet 
i boka, eller ikke forsto? Vet du om fortellinger eller 
bøker som ligner, eller handler om noe av det samme? 

2. Hvilke tanker får du av bokas tittel? 

3. Lag et eget omslagsbilde til boka. 

4. Alt blir bra til slutt, og Hugo og Hulda er ikke leng-
er redde for Torvald når de blir kjent med ham. Tror 
du Torvald noen gang var redd i skogen? Hva tror du 
han var redd for? Hvis han ikke var redd, hva tror du 
han følte? 

5. Les boka og se på bildene. Hvordan skildres humor 
i boka? Kan du gi noen eksempler?
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