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Den nordiske bokslukeren

Ruusun matka
(Rosie springer) Forfatter og illustratør: Marika 
Maijala (Finland) Förlaget, 2018 
Nominert til Nordisk råds barne- og 
ungdomslitteraturpris 2019 

Handling: Rosie er en veddeløpshund som 
elsker å løpe. Hun drømmer om å få løpe fritt. 
En dag bestemmer hun seg for å fortsette å 
løpe selv om konkurransen er over. Hun løper 
gjennom livlige gater, frodige parker og mørke 
skoger. Til slutt kommer hun til roligere steder 
der ingen har det travelt, og der treffer hun to 
nye venner som hun kan fortsette å løpe med.  

Tema: frivillig og ufrivillig ensomhet, 
selvstendighet, å følge drømmene sine

Samtale og aktiviteter:
TITTE-LESE med de aller yngste 

Se på bildene sammen med barnet ditt. Hvilke spen-
nende detaljer kan dere finne? Finner dere hunden 
Rosie? 

LITEN 

1. Se på omslagsbildet, hva tror du boka handler om? 

2. I boka beskrives mange ulike lyder i de forskjellige 
miljøene: Hvordan låter de? For eksempel: “Hundens 
labber hamrer mot bakken”, “publikum roper hurra”, 
“et tog fløyter”, ”en ponny knegger lengselsfullt”, 
“byen brummer som et stort vilt dyr”. Hvordan låter 
det der du bor? Velg et oppslag og lag et lydlandskap 
sammen. 

3. Har du noen gang deltatt i en konkurranse? Hvor-
dan kjentes det? 

MELLOM 

1. Diskuter hvilke dyr som trives alene, og hvilke som 
trives i flokk. Tenk på både tamdyr og ville dyr. For 
eksempel katter, ulver, hunder, fugler. Hvorfor er det 
slik at enkelte dyr vil være for seg selv, mens andre vil 
ha selskap? Tegn et bilde av et dyr som trives alene, 
og et bilde av et flokkdyr.  

2. Finn fram til alle dyra i boka. Funder og fantaser 
om hva de drømmer om. Jobb i gruppe eller alene. 
Velg et dyr og skriv eller tegn hva det drømmer om, 
og hva det skulle ønske at det var.  

3. Hvilket oppslag i boka er din favoritt? Fortell ven-
nen din hvorfor du liker akkurat dette oppslaget. 



S P R Å K H J Ø R N E T

”Hund”

Hund Hundur Koira

Hund Hundur Beana

Hund Qimmeq
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STOR 

1. Hva likte du i boka? Hva likte du ikke? Var det noe 
som virket vanskelig? Ser du mønstre og koblinger til 
andre fortellinger? 

2. I begynnelsen av boka løper Rosie fordi hun blir 
tvunget til å konkurrere og bor i et bur. Men hun 
drømmer om å kunne løpe fritt dit hun selv vil. 
Diskuter: 
a. Hvilke plikter og grenser gjelder for deg (for ek-

sempel hjemme, på skolen, i vennekretsen, familien, 
samfunnet)?  
b. Hvilke ting drømmer du om å kunne gjøre?  
c. Velg å skrive eller tegne et bildegalleri (se forsat-
sen) der du skriver om / tegner dine plikter og dine 
drømmer. d. Reflekter i par om hvordan drømmene 
dine kan bli virkelighet. 

3. Det er to helsidesbilder av Rosie i boka, ett som 
veddeløpshund, ett som fri hund. Hvilke følelser sy-
nes du bildene formidler?

LES OGSÅ: 

Koira nimeltään Kissa (En hund som heter Katt) av Tomi Kontio og Elina Warsta  

Mitt bottenliv av Linda Bondestam 

Allan och Udo av Minna Lindeberg og Linda Bondestam

Merk bilder av dine leseopplevelser med #nordiskabokslukaren!


