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Den nordiska bokslukaren

Oliver 
Författare och illustrationer: Birgitta Sif 
(Island) Mál og menning, 2012
Nominerad till nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris 2013 

Handling: Oliver är en lite speciell pojke som 
enbart leker med sina mjukisdjur. Mjukisdjuren 
följer honom överallt och är en del av hans 
vardag. En dag förändras Oliver. Det fattas 
något. Alla behöver en kompis, även Oliver. 

Tema: ensamhet, vänskap, lekar, fantasi, 
lekfullhet, leksaker, vardag, utveckling

Samtal och aktiviteter:
TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Se på bilderna tillsammans med ditt barn. Vilka 
spännande detaljer kan ni hitta? Vad gör Oliver-poj-
ken? Ta gärna med barnets eget favoritgosedjur när 
ni ser på boken. 

LITEN 

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

2. Hur många mjukisdjur har ni på daghemmet? Ta 
gärna med dem till högläsningsstunden. 

3. Vad gillar Oliver att leka med? 

4. Har du också ett favoritgosedjur? Vilket? 

5. Det finns två gråa möss som återkommer i boken. 
Kan du hitta dem? Hur ofta ser du Olivers andra mju-
kisdjur? (Drake, nallebjörn, lila figuren) 

6. Det finns många djur i boken. Kan du hitta krokodi-
ler, möss, sköldpaddor, kaniner, lamm, elefanter? 

MELLAN 

1. Författaren börjar med att förklara att Óliver är 
lite speciell. Vad betyder speciell? Tycker du också att 
Oliver är speciell? Känner du någon som liknar Oliver?  

2. Oliver trivs med att vara för sig själv. Han gillar 
inte sällskap. Känner du likadant ibland? 

3. Hur viktiga är kompisar? Kan man vara utan 
kompisar? 

4. Varför tror du Oliver vill försvinna ibland?  

5. Olivia har också ett gosedjur som följer med henne 
överallt. Vilket är det?  

6. Har du ett favoritgosedjur? När behöver du ditt 
gosedjur mest? 

7. Är det många vuxna människor i boken? 

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. Observera människorna i boken. Är det någon som 
återkommer gång på gång? 

3. En dag förändras Oliver. När händer det och var-
för? 

4. När Oliver gömmer sig under bordet, pågår det en 
fest i rummet. De vuxna ser oroliga/obekväma ut. 
Varför, tror du? 

5. Oliver visar olika känslor igenom hela boken. När 
mår han bra, när är han ledsen? Hitta de olika käns-
lorna i illustrationerna. 

6. När ser Olivia och Oliver varandra för första gång-
en? Tror du de kommer att bli bästisar? Varför tror du 
det?



S P R Å K B I T E N 

”Sköldpadda”

Sköldpadda Skjaldbaka Kilpikonna

Skildpadde Skaldbøka Galbarihcci

Skilpadde Saaniluk

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

LÄS ÄVEN: 

Egill spámadur av Lani Yamamoto 

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

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


