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Den nordiske bokslukeren

Oliver 
Forfatter og illustratør: Birgitta Sif (Island) 
Mál og menning, 2012  
Nominert til Nordisk råds barne- og 
ungdomslitteraturpris 2013 

Handling: Oliver er en litt spesiell gutt som 
bare leker med kosedyrene sine. Kosedyrene 
følger ham overalt og er en del av hverdagen 
hans. En dag forandres Oliver. Det er noe som 
mangler. Alle trenger en kamerat, også Oliver. 

Tema: ensomhet, vennskap, leker, fantasi, 
lekenhet, leketøy, hverdag, utvikling

Samtale og aktiviteter:
TITTE-LESE med de aller yngste 

Se på bildene sammen med barnet ditt. Hvilke spen-
nende detaljer kan dere finne? Hva gjør Oliver? Ta 
gjerne med barnets eget yndlingskosedyr når dere 
ser på boka. 

LITEN 

1. Se på omslagsbildet, hva tror du boka handler om?  

2. Hvor mange kosedyr har dere i barnehagen? Ta 
dem gjerne med til lesestunden. 

3. Hva liker Oliver å leke med?  

4. Har du også et yndlingskosedyr? Hvilket? 

5. Det er to grå mus som går igjen i boka. Kan du 
finne dem? Hvor ofte ser du de andre kosedyrene til 
Oliver? (Drake, teddybjørn, den lilla figuren) 

6. Det er mange dyr i boka. Kan du finne krokodiller, 
mus, skilpadder, kaniner, lam, elefanter?) 

MELLOM 

1. Forfatteren begynner med å forklare at Oliver er 
litt spesiell. Hva betyr spesiell? Synes du også at Oli-
ver er spesiell? Kjenner du noen som ligner på Oliver?  

2. Oliver trives med å være for seg selv. Han liker ikke 
selskap. Har du det sånn innimellom? 

3. Hvor viktige er venner? Kan man leve uten venner? 

4. Hvorfor tror du Oliver vil forsvinne innimellom?  

5. Olivia har også et kosedyr som er med henne ove-
ralt. Hvilket er det?  

6. Har du et yndlingskosedyr? Når trenger du kosedy-
ret ditt mest? 

7. Er det mange voksne mennesker i boka? 

STOR 

1. Hva likte du i boka? Hva likte du ikke? Var det noe 
som virket vanskelig? Ser du mønstre og koblinger til 
andre fortellinger? 

2. Observer menneskene i boka. Er det noen som 
kommer igjen mange ganger?  

3. En dag forandres Oliver. Når skjer det, og hvorfor?  

4. Når Oliver gjemmer seg under bordet, er det fest i 
rommet. De voksne ser urolige/ubekvemme ut. Hvor-
for det, tror du? 

5. Oliver viser ulike følelser gjennom hele boka. Når 
har han det bra, når er han lei seg? Finn de forskjelli-
ge følelsene i illustrasjonene. 

6. Når ser Olivia og Oliver hverandre for første gang? 
Tror du de kommer til å bli bestevenner? Hvorfor tror 
du det?
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”Skilpadde”

Sköldpadda Skjaldbaka Kilpikonna

Skildpadde Skaldbøka Galbarihcci

Skilpadde Saaniluk
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LES OGSÅ:

Egill spámadur av Lani Yamamoto 

Ud af det blå av Rebecca Bach-Lauritsen og Anna Margrethe Kjaergaard

Merk bilder av dine leseopplevelser med #nordiskabokslukaren!


