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Den nordiske bogsluger

Krokodille i treet
Forfatter og illustrator: Ragnar Aalbu (Norge) 
Forlag: Cappelen Damm (2015) 
Nomineret til Nordisk Råds børne- og 
ungdomslitteraturpris 2016 

Handling: En krokodille vandrer ind i skoven, 
hvor ingen krokodiller plejer at vove sig ind. 
Krokodillen tror, at der kommer en ulv, og 
klatrer op i et træ for at komme i sikkerhed. 
Udsigten er flot, men det er sværere at klatre 
ned end op. Krokodillen prøver at finde en 
løsning. 

Tema: at opleve noget nyt, nysgerrighed, at 
hjælpe sig selv ud af en knibe, selvstændighed, 
fremmedgørelse, forskellige kulturer og miljøer

Samtal och aktiviteter:
KIGGELÆS med de alleryngste 

Kig på billederne sammen med dit barn. Hvor er 
krokodillen? Hvad laver krokodillen? Kan I finde andre 
dyr? Tegn et træ og en krokodille. Kender I en sang 
om krokodiller? 

LILLE 

1. Ved du noget om krokodiller? Hvor bor de? Hvordan 
ser de ud? Hvad kan de lide at lave?  Mal eller tegn 
din egen krokodille. 

2. Læs titlen, og kig på omslagsbilledet. Hvad tror du, 
at bogen handler om? 

3. Hvorfor sidder krokodillen i et træ? Har du prøvet 
at klatre i træer? Hvordan føltes det at være højt 
oppe? Hvordan kom du ned igen? 

4. Krokodillen falder ned, men lander på noget brunt 
og blødt. Hvad kan det være? Kig godt på billederne.  

MELLEM 

1. Hvad synes du om historien? Hvorfor vil krokodillen 
gå alene i skoven, når det er tryggere derhjemme? 

2. Kig på omslagsbilledet. Hvilke farver kan du se? 
Hvilke former? Tegn et træ og en krokodille ved hjælp 
af formerne cirkel, firkant og trekant. 

3. Hvad synes du om historien? Hvorfor klatrer kro-
kodillen højere op i træet? Fuglen får et overraskende 
besøg. Hvad ville du have gjort, hvis du fik besøg af 
en krokodille? 

4. Krokodillen kan godt lide at gå tur for sig selv, især 
når det er tåget. Er der ting, som du kan lide at lave 
for dig selv? Fortæl! 

4. Den lille krokodille bliver bange, da den tror, at den 
ser en ulv. Er der nogen dyr, du er bange for? 



S P R O G D E L E N

”Krokodille”

Krokodil Krókódíll Krokotiili

Krokodille Krokodilla Krokodiila

Krokodille Kuukkooriarsuaq

svensk dansk norsk islandsk færøsk grønlandsk finsk nordsamisk

LÆS OGSÅ: 

Det var ikke en busk af Eli Hovdenak  

Træið af Bárður Oskarsson 

STOR 

1. Hvad syntes du om bogen?  Hvad brød du dig ikke 
om?  Var der noget, der var svært at forstå?  Kan du 
se mønstre og ligheder med andre historier? 

2. Hvis du skulle gå et sted, hvor du ikke har været 
før, hvor skulle det så være? Hvad vil du ønske, at der 
sker, når du går der?  

3. På sidste side er der et billede af en pige i rødt tøj. 
Hvorfor tror du, at forfatteren har hende med? Hvad 
tror du, at der sker bagefter? Skriv fortsættelsen. 

4. Forestil dig, at der er et højt træ dér, hvor du bor, 
og at du klatrer helt op i toppen. Beskriv udsigten, og 
tegn den.

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


