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Den nordiska bokslukaren

Olli och Mo 
Författare & illustrationer: Eva Lindström 
(Sverige) Alfabeta, 2012  
Nominerad till Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris 2014  

Handling: Två personer, Olli och Mo, ger sig 
i väg på en utflykt, men trots kartbok och 
kikare åker de vilse. Vilket äventyr för en liten 
och stor. Var befinner de sig?  

Tema: åka vilse, vänskap, utforska världen, leka 
café/fik, fantasi, existentiella frågor  

Samtal och aktiviteter:

TITTA-LÄSA med de allra yngsta  

Se på bilderna tillsammans med ditt barn. Vilka 
spännande detaljer kan ni hitta? Hittar ni bilen på 
olika sidor i boken. Hittar ni Mos väska?  

LITEN  

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

2. Olli och Mo ska åka på utflykt. Vilka tre saker skul-
le du packa med dig på en utflykt?  

3. Olli och Mo fikar. Vad skulle du vilja fika? Har du 
något favoritfika? Rita och berätta.  

4. Vad skulle kunna hända om du åkte vilse? Rita och 
berätta, eller gör en fantasilek tillsammans.  

5. Hur långt tror du Olli och Mo har åkt?   

6. Leta efter Mos väska, syns den i varje uppslag?   

MELLAN  

1. Titta i en kartbok. Välj ut ett land, eller en stad, ort 
som du skulle vilja åka till.  

2. Har du hälsat på någon och fått uppleva något an-
norlunda? Olli och Mo får äta fiskpinnar på högkant. 
Har du ätit något annorlunda än det du brukar äta 
hemma? Berätta och/eller rita.   

3. Rita en karta över området där din skola finns.   

4. Mo får bestämma både att de ska på utflykt och 
att de ska åka hem igen. Varför tror du att Mo får 
bestämma allt?   

5. Skapa din egen dröm meny för ett café.

STOR

1. Upptäck perspektiven i boken. Titta på inlednings-
bilden i boken och detaljerna på mattan. Tror du att 
allt var en fantasilek? 

2. ”Var är vi? -Här någonstans.” Beskriv hur det ser 
ut, vilken känsla får du när du ser bilden. Rita en egen 
bild inspirerad av uppslaget med “- Var är vi? - Här 
någonstans.” 

3. Titta på bilderna i boken och studera hur personer-
na riktar sin blick. Varför tror du att det ser ut just 
så?  

4. Hur låter boken Olli och Mo? Skapa en spellista 
på Spotify som passar ihop med boken och dess olika 
händelser. 



S P R Å K B I T E N 

”Bil”

Bil Bíll Auto

Bil Bilur Biila

Bil Biili

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

LÄS ÄVEN: 

Vi är Lajon! av Jens Mattson och Jenny Lucander 

Rosie springer av Marika Maijala  

Træið av Bárður Oskarsson  

Jag och alla av Ylva Karlsson och Sara Lundberg  

Alle sammen teller/Alla räknas av Kristin Roskifte 

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


