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Den nordiske bogsluger

Oliver 
Forfatter og illustrationer: Birgitta Sif (Island)  
Mál og menning, 2012  
Nomineret til Nordisk Råds børne- og 
ungdomslitteraturpris 2013 

Handling: Oliver er en lidt speciel dreng, som 
kun leger med sine tøjdyr. De er med ham 
overalt og er en del af hans hverdag. En dag 
forandres Oliver. Der mangler noget. Alle har 
brug for en ven – også Oliver. 

Tema: ensomhed, venskab, lege, fantasi, 
legesyge, legetøj, hverdag, udvikling

Samtale og aktiviteter:
KIGGELÆSE med de alleryngste 

Se på billederne sammen med dit barn. Hvilke spæn-
dende detaljer kan I finde? Hvad laver drengen Oli-
ver? Lad gerne barnet sidde med sit yndlingstøjdyr, 
når I kigger i bogen. 

LILLE 

1. Kig på omslagsbilledet. Hvad tror du, at bogen 
handler om?  

2. Hvor mange tøjdyr har I i børnehaven? Lad dem 
gerne være med, når I skal læse højt. 

3. Hvad kan Oliver lide at lege med?  

4. Har du også et yndlingstøjdyr? Hvad er det for et 
dyr?  

5. Der er to grå mus, som dukker op flere gange i 
bogen. Kan du finde dem? Hvor ofte ser du Olivers 
andre tøjdyr (drage, bamse, den lille figur)? 

6. Der er mange dyr i bogen. Kan du finde krokodiller, 
mus, skildpadder, kaniner, lam, elefanter? 

MELLEM 

1. Forfatteren indleder med at forklare, at Oliver er 
lidt speciel. Hvad vil det sige at være speciel? Synes 
du også, at Oliver er speciel? Kender du nogen, der 
minder om Oliver?  

2. Oliver har det fint med at være for sig selv. Han 
bryder sig ikke om selskab. Har du det også sådan 
nogle gange? 

3. Hvor vigtige er venner? Kan man undvære venner? 

4. Hvorfor tror du, at Oliver nogle gange vil forsvin-
de?  

5. Olivia har også et tøjdyr, som følger med hende 
overalt. Hvad er det for et dyr?  

6. Har du et yndlingstøjdyr? Hvornår har du mest 
brug for dit tøjdyr? 

7. Er der mange voksne mennesker i bogen? 

STOR 

1. Hvad syntes du om bogen? Hvad kunne du lide ved 
bogen? Var der noget, der var svært at forstå? Kan 
du se mønstre og finde ligheder med andre historier? 

2. Kig på menneskene i bogen. Er der nogen, der duk-
ker op igen og igen?  

3. En dag forandres Oliver. Hvornår sker det? Og 
hvorfor?  

4. Oliver gemmer sig under bordet, mens der er fest. 
De voksne ser bekymrede/utilpas ud. Hvorfor tror du, 
at de gør det? 

5. Oliver viser forskellige følelser bogen igennem 
Hvornår har han det godt, og hvornår er han ked af 
det? Find de forskellige følelser i illustrationerne. 

6. Hvornår ser Olivia og Oliver hinanden for første 
gang? Tror du, at de bliver bedste venner? Hvorfor 
tror du det?



S P R O G D E L E N 

”Skilpadde”

Sköldpadda Skjaldbaka Kilpikonna

Skildpadde Skaldbøka Galbarihcci

Skilpadde Saaniluk

svensk dansk norsk islandsk færøsk grønlandsk finsk nordsamisk

LÆS OGSÅ: 

Egill spámadur (”Spåmanden Egill”) af Lani Yamamoto 

Ud af det blå af Rebecca Bach-Lauritsen og Anna Margrethe Kjærgaard 

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


