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Den nordiska bokslukaren

Loftar tú mær?
Författare och illustrationer: Rakel Helmsdal 
(Färöarna) BFL, 2019   
Nominerad till Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris 2020  

Handling: I berättelsen får vi möta tre syskon 
vars gammelmormor dött. Lillebror, Syster 
och Storebror befinner sig i trädgården. Vi 
får ta del av barnets tankar och känslor om 
hur döden påverkar dem. Den yngsta gråter 
inte utan lever i nuet. Systern flyger drake och 
Storebror, som borde ta hand om sina syskon, 
sörjer och minns gammelmormor.

Tema: sorg, död, känslor, syskon

Samtal och aktiviteter:
TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Se på bilderna tillsammans med ditt barn. Vilka 
spännande detaljer kan ni hitta? Prata om färger. Tit-
ta på trädet, hittar ni ett gammalt träd utom-
hus? Vilka djur hittar ni?  

LITEN 

1. Se på omslagsbilden, vad tror du att boken handlar 
om?    

2. Vem tror du att de tre figurerna på framsidan är?  

3. Vad gör figurerna?  

4. Har du syskon? Hur är det att ha syskon?  

MELLAN 

1. Om gruppen kan färöiska och vill ha en an-
norlunda läsupplevelse, högläs boken två gång-
er. Först utan att visa omslaget eller bilder-
na och efter det högläsning där barnen får 
se bilderna. Fundera på läsupplevelserna tillsam-
mans.  

2. Helmsdal har skapat uttryckslösa figurer, vad 
tycker du om det? Vad tror du hon vill förmedla med 
detta?  

3. Fundera på stämningen i boken och illustrationer-
na. Vilka tankar väcks hos dig?  

4. Syskonen kallas för Lillebror, Syster och Store-
bror. Varför tror du att de inte har namn?   

5. Skriv ett kort brev till någon du förlorat. Det kan 
vara ett husdjur, någon som dött eller en kompis som 
flyttat.   

STOR 

1. Vad tyckte du om i boken? Vad tyckte du inte om? 
Kändes något svårt? Ser du mönster och kopplingar 
till andra berättelser?   

2. Vad får du för tankar om bokens titel?  

3. Syskonen sörjer på olika sätt. Diskutera i grupp hur 
sorg kan kännas  

4. Ifall ni kan färöiska, se på textens struktur, kan ni 
finna några mönster?  

5. Rakel Helmsdal har använt sig av fågelperspektiv i 
sina illustrationer. Vad tycker du att hon vill förmedla 
med detta?  

6. Vilken funktion tror du att kråkorna, den vita du-
van eller det gamla trädet har?  



S P R Å K B I T E N 

”Sorg”

Sorg Sorg Suru

Sorg Sorg Moraš

Sorg Aliasunneq

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

LÄS ÄVEN: 

Vi är Lajon! av Jens Mattson och Jenny Lucander

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


