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Handling: I sagoboken får vi träffa fem syskon 
från Rönndalen på Åland. Julia, Oskar, Erik, 
Alma och Sofia bor tillsammans i en villa med 
sina föräldrar. Vi får följa barnen på deras 
äventyr där varje berättelse handlar om att 
övervinna rädslor och följa sina drömmar. 

Tema: sagor, önskedrömmar, existentiella 
funderingar, rädslor, mod, livet, döden

Samtal och aktiviteter:
TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Se på pärmbilden och bilderna i boken tillsammans 
med ditt barn.  Har n i sett riktiga trollsländor? Vart 
skulle man kunna flyga med en trollslända? Hitta på 
korta berättelser kring bilderna. 

LITEN 

1. Fantasifull rörelsestund (baserar sig på Julias 
saga) 

Gör en fantasifull rörelsestund med gruppen där ni 
reser till Eldorado. Res genom det Eviga åskvädret 
och låt som åskan och stampa med fötterna. Försök 
ta er över Månens berg, klättra och hoppa framåt. 
Hitta er egen Guldros, försök ta er upp på den, lär er 
att styra den och flyg framåt. Landa på en Skimran-
de guldäng där ni kan ha en avslappningsstund. An-
vänd ljud och rörelse och fråga gruppen under resans 
gång vad de minns från Julias saga. Efteråt kan man 
rita sitt Eldorado. 

2. Vem gömmer sig bakom regnbågen och molnpyssel 
(baserar sig på Alma och Sofias och Julias saga) 

Lista olika väderfenomen och fundera vem som finns 
i dem. Skapa också ett eget flygande moln: rita ett 
moln på kartong, klipp ut, färglägg och dekorera och 
klistra barnets bild på molnet, fäst en pinne så att 
molnet kan vara en del av en dockteater. Res med 
molnet till olika platser och skapa reseberättelser. 
Molnet kan också träffa på de olika väderfenomenen, 
och vad händer då? 

MELLAN 

1. Undersökning om liv i närmiljön (Baserar sig på 
Oskars saga) 

Oskar funderar i sin saga på vad som lever och vad 
som inte gör det. Diskutera hur man vet att något 
är vid liv?  Gå runt i er närmiljö och undersök var det 
finns liv. Ta gärna med en kamera och dokumentera.  
Diskutera hur det är med vattnet från vattenkranen, 
något som kryper ute i rabatten, något som rullar på 
gatan utanför. Gör en liten bildutställning med allt 
det ni hittat! 

2. Ljugarbänken (baserar sig på Eriks saga) 

I Eriks saga finns en Ljugarbänk där Erik sitter den 
kvällen han träffar havsguden Poseidon. Ljugar-
bänken kallas så för att det går så bra att hitta på 
historier där. Tänk er att ni sitter på en Ljugarbänk 
en varm sommarkväll och kommer på en riktigt bra 
historia. Historien får gärna handla om att följa sina 
drömmar och att övervinna rädslor. Tänk på något 
som känns omöjligt och hur man kan klara det.  Be-
rätta muntligt i par eller skriv ner! 



S P R Å K B I T E N 

”Det var en gång...”

Det var en gång... Einu sinni var… Olipa kerran...

Der var engang... Tað var einaferð... De lei oktii...

Det var en gang... ilaannigooq...

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

STOR 

1. En guldpenna full av dikter (baserar sig på Julias 
saga) 

Skriv en dikt som handlar om Guldpennans ädelste-
nar.  Välj vilken av pennans stenar som dikten ska 
handla om: a) rubin, röd som kärleken och skrattet 
i ditt hjärta, b) pärla, sorgsen som en tår, c) safir, 
blå som din längtan, eller d) smaragd, grön som ditt 
hopp. Använd antingen ädelstenen i dikten, färgbe-

skrivningen eller båda. Måla gärna bakgrunden till 
dikten i den färg som valts. 

2. Trollsländans Drömkarta (alla sagor) 

Börja med att se på pärmbilden och fundera på vad 
som händer där? På vilken plats befinner sig sysko-
nen? Hurdan känsla utstrålar pärmen? Varför heter 
boken På en trollsländas vingar? Måla sedan en karta 
över alla platser i boken som syskonen besöker. Be-
skriv platserna genom att använda alla sinnen!

LÄS ÄVEN: 

Jag och alla skriven av Ylva Karlsson och Sara Lundberg

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


