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Den nordiska bokslukaren

Krokodille i treet
Författare och illustratör: Ragnar Aalbu 
(Norge) Förlag: Cappelen Damm (2015) 
Nominerad till Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris 2016 

Handling: En krokodil strövar in i skogen där 
inga krokodiler brukar gå. Krokodilen tror att 
en varg kommer och klättrar upp i ett träd för 
att komma i säkerhet. Utsikten är fin, men det 
är svårare att klättra ner än upp. Krokodilen 
letar efter en lösning. 

Tema: Att uppleva något nytt, nyfikenhet, att 
hjälpa sig själv ur en knipa, självständighet, 
främlingskap, olika kulturer och miljöer

Samtal och aktiviteter:
TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Titta på bilderna tillsammans med ditt barn. Var är 
krokodilen? Vad gör krokodilen? Kan ni hitta andra 
djur? Teckna ett träd och en krokodil. Kan ni någon 
sång om krokodiler? 

LITEN  

1. Vet du något om krokodiler? Var bor de? Hur ser de 
ut? Vad tycker de om att göra? Måla eller teckna din 
egen krokodil. 

2. Läs titeln och titta på omslagsbilden. Vad tror du 
boken handlar om? 

3. Varför är krokodilen uppe i trädet? Har du klättrat 
i ett träd någon gång? Hur känns det att vara på en 
plats som är högt uppe? Hur kom du ner igen? 

4. Krokodilen faller ner, men landar på något mjukt 
och brunt. Vad kan det vara? Se noggrant på bilder-
na. 

MELLAN 

 1. Vad tycker du om berättelsen? Varför vill kroko-
dilen gå för sig själv i skogen, när det är tryggare 
hemma? 

2. Titta på omslagsbilden. Vilka färger ser du? Vilka 
former? Teckna ett träd och en krokodil av formerna 
cirkel, fyrkant och triangel. 

3. Vad tycker du om berättelsen? Varför klättrar kro-
kodilen högre upp i trädet? Fågeln får överraskande 
besök. Vad skulle du göra om du fick en krokodil på 
besök? 

4. Krokodilen gillar att vandra för sig själv, särskilt 
när det är dimma. Tycker du om att ibland göra nå-
got helt för dig själv? Berätta! 

4. Den lilla krokodilen blir rädd när den tror att den 
ser en varg. Är du rädd för något djur? 



S P R Å K B I T E N 

”Krokodil”

Krokodil Krókódíll Krokotiili

Krokodille Krokodilla Krokodiila

Krokodille Kuukkooriarsuaq

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

LÄS ÄVEN: 

Det var ikke en busk av Eli Hovdenak  

Træið av Bárður Oskarsson 

STOR 

1. Vad tyckte du om i boken? Vad tyckte du inte om? 
Var det något som verkade svårt? Ser du mönster 
och samband till andra berättelser?

2. Om du skulle gå till ett ställe där du inte har varit, 
vad skulle det vara för ett ställe? Vad skulle du önska 
att det hände där?  

3. På sista sidan finns en bild av en flicka i rött. 
Varför tror du författaren har tagit med henne?  Vad 
tror du händer efteråt? Skriv ner berättelsen. 

4. Tänk dig att det finns ett högt träd nära ditt hem 
och att du klättrar ända upp till toppen. Beskriv 
utsikten därifrån och teckna den.

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


