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Den nordiske bogsluger

Ruusun matka
(Rosie springer) Forfatter og illustrator: Marika 
Maijala (Finland) Förlaget, 2018 
Nomineret til Nordisk Råds børne- og 
ungdomslitteraturpris 2019 

Handling: Rosie er en væddeløbshund, som 
elsker at løbe. Hun drømmer om at kunne 
løbe frit. En dag beslutter hun sig for at blive 
ved med at løbe, selvom løbet er forbi. Hun 
løber ned ad livfulde gader og gennem grønne 
parker og mørke skove. Til sidst kommer hun til 
roligere steder, hvor ingen har travlt, og hvor 
hun møder to nye venner, som hun løber videre 
med.  

Tema: frivillig og ufrivillig ensomhed, 
selvstændighed, at følge sine drømme

Samtale og aktiviteter:
KIGGELÆSE med de alleryngste 

Se på billederne sammen med dit barn. Hvilke spæn-
dende detaljer kan I finde? Kan I se hunden Rosie? 

LILLE 

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

2. I bogen beskrives mange forskellige lyde i de 
forskellige miljøer. Hvordan lyder de? For eksempel: 
”Hundens poter slår mod jorden”, ”tilskuerne jubler”, 
”et tog tuder”, ”en pony vrinsker længselsfuldt”, 
”byen knurrer som et stort, vildt dyr”... Hvordan 
lyder det dér, hvor du bor? Vælg et opslag, og lav et 
lydlandskab sammen. 

3. Har du nogensinde deltaget i en konkurrence? 
Hvordan føltes det? 

MELLEM 

1. Tal om, hvilke dyr der trives alene, og hvilke dyr der 
trives i flok. Tænk på både tamme og vilde dyr, fx 
katte, ulve, hunde og fugle. Hvordan kan det være, at 
nogle dyr vil være alene, og andre vil have selskab? 
Tegn et billede at et dyr, der trives alene, og et billede 
af et flokdyr.  

2. Find alle dyrene i bogen. Tænk over og fantaser 
om, hvad de drømmer om. Vælg et dyr, og skriv eller 
tegn for dig selv eller i gruppe, hvad dyret drømmer 
om, og hvor det allerhelst vil være.  

3. Hvilket opslag i bogen kan du bedst lide? Fortæl en 
ven, hvorfor du godt kan lide lige netop det opslag. 



S P R O G D E L E N

”Hund”

Hund Hundur Koira

Hund Hundur Beana

Hund Qimmeq
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STOR 

1. Hvad synes du om bogen? Hvad kunne du lide ved 
bogen? Var der noget, der var svært at forstå? Kan 
du se mønstre og ligheder med andre historier? 

2. I starten af bogen løber Rosie, fordi hun bor i et 
bur og bliver tvunget til at løbe væddeløb. Men hun 
drømmer om at kunne løbe frit, hvorhen hun vil. 
Diskuter: a. Hvilke pligter og grænser gælder for dig 
(for eksempel derhjemme, i skolen, blandt venner, i 

familien og i samfundet)?  
b. Hvad drømmer du om at kunne gøre?  
c. Skriv eller tegn et billedgalleri (se forsatsbladet), 
hvor du illustrerer/skriver om dine pligter og dine 
drømme.   
d. Reflekter to og to over, hvordan dine drømme kan 
blive til virkelighed. 

Der er to helsidebilleder af Rosie i bogen: et som 
væddeløbshund og et som en fri hund. Hvilke følelser 
synes du, at billederne udtrykker?

LÆS OGSÅ: 

Koira nimeltään Kissa (”En hund, der hedder Kat”) af Tomi Kontio og Elina Warsta  

Mitt bottenliv (”Mit liv på bunden”) af Linda Bondestam 

Allan och Udo af Minna Lindeberg og Linda Bondestam.

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


