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Den nordiske bogsluger

Olli och Mo 
Forfatter og illustrationer: Eva Lindström 
(Sverige) Alfabeta, 2012  
Nomineret til Nordisk Råds børne- og 
ungdomslitteraturpris 2014  

Handling: To personer, Olli og Mo, tager på 
udflugt, men selvom de har kort og kikkert 
med, farer de vild. Sikke et eventyr for en lille 
og en stor. Hvor er de henne?  

Tema: fare vild, venskab, udforske verden, lege 
café, fantasi, eksistentielle spørgsmål    

Samtale og aktiviteter:

KIGGELÆS med de alleryngste 

Se på billederne sammen med dit barn. Hvilke spæn-
dende detaljer kan I finde? Kan I finde bilen forskelli-
ge steder i bogen? Kan I findes Mos taske?  

LILLE 

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

2. Olli og Mo skal på udflugt. Hvilke tre ting ville du 
tage med på en udflugt?  

3. Olli og Mo bliver lækkersultne. Hvad kunne du tæn-
ke dig at spise? Hvilke lækre ting kan du bedst lide? 
Tegn og fortæl?  

4. Hvad ville der kunne ske, hvis du for vild? Tegn og 
fortæl, eller leg en fantasileg sammen.  

5. Hvor langt tror du, at Olli og Mo kører?    

6. Led efter Mos taske. Kan man finde den på alle 
opslag? 

MELLEM 

1. Kig i en kortbog. Vælg et land, en by eller et sted, 
som du kunne tænke dig at rejse til.  

2. Har du hilst på nogen eller oplevet noget, der var 
anderledes? Olli og Mo spiser fiskefingre på højkant. 
Har du prøvet at spise noget, du ikke plejer at få 
derhjemme? Fortæl og/eller tegn.   

3. Tegn et kort over det område, hvor din skole ligger.   

4. Mo bestemmer både, at de skal tage på udflugt, 
og at de skal tage hjem igen. Hvorfor tror du, at Mo 
får lov til at bestemme alting?   

5. Lav din egen drømmemenu til en café.   

STOR 

1. Undersøg perspektiverne i bogen. Kig på indled-
ningsbilledet i bogen og detaljerne på tæppet. Tror 
du, at det hele var en fantasileg?   

2. ”- Hvor er vi? - Her et sted.” Beskriv, hvordan der 
ser ud, og hvilken følelse du får, når du ser bille-
det. Tegn dit eget billede med inspiration fra opsla-
get med ”- Hvor er vi? - Her et sted.”   

3. Kig på billederne i bogen, og undersøg, hvor perso-
nerne kigger hen. Hvorfor tror du, at det ser sådan 
ud?  

4. Hvordan ”lyder” bogen Olli og Mo? Lav en playliste 
på Spotify, som passer til bogen og de forskellige 
ting, der sker.



S P R O G D E L E N

”Bil”

Bil Bíll Auto

Bil Bilur Biila

Bil Biili

svensk dansk norsk islandsk færøsk grønlandsk finsk nordsamisk

LÆS OGSÅ: 

Vi är Lajon! (”Vi er løver!”) af Jens Mattson og Jenny Lucander  

Rosie springer (”Rosie løber”) af Marika Maijala  

Træið (”Træet”) af Bárður Oskarsson 

Jag och alla (”Jeg og alle”) af  Ylva Karlsson og Sara Lundberg  

Alle sammen teller (”Alle tæller med”) Kristin Roskifte 

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


