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Den nordiska bokslukaren

Ruusun matka
(Rosie springer) Författare och illustratör: 
Marika Maijala (Finland) Förlaget, 2018 
Nominerad till Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris 2019 

Handling: Rosie är en kapplöpningshund som 
älskar att springa. Hon drömmer om att få 
springa fritt. En dag bestämmer hon sig för 
att fortsätta springa fast tävlingen är över. 
Hon springer genom livliga gator, lummiga 
parker och mörka skogar. Till slut kommer hon 
till lugnare ställen där ingen har bråttom och 
där hon träffar två nya vänner som hon får 
fortsätta springa med.  

Tema: frivillig och ofrivillig ensamhet, 
självständighet, att följa sina drömmar

Samtal och aktiviteter:
TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Se på bilderna tillsammans med ditt barn. Vilka 
spännande detaljer kan ni hitta? Hittar ni Rosie-hun-
den? 

LITEN 

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

2. I boken beskrivs många olika ljud i de olika miljöer-
na: hur låter de? Exempelvis: “Hundens tassar ham-
rar mot marken”, “publiken hurrar”, “ett tåg visslar”, 
”en ponny gnäggar längtansfullt”, “staden morrar 
som ett stort vilt djur” Hur låter det där du bor? Välj 
ett uppslag och gör ett ljudlandskap tillsammans. 

3. Har du någonsin deltagit i en tävling? Hur kändes 
det? 

MELLAN 

1. Diskutera vilka djur som trivs ensamma och vilka 
som trivs i flock. Tänk både på tamdjur och vilda djur. 
Till exempel katter, vargar, hundar, fåglar. Varför är 
det så att vissa djur vill vara för sig själva och andra 
vill ha sällskap? Rita en bild på ett djur som trivs 
ensamt och en bild på ett flockdjur.  

2. Leta reda på alla djur i boken. Fundera och fantise-
ra om vad de drömmer om. Jobba i grupp eller själv 
där du/ni väljer ett djur och skriver eller ritar vad det 
drömmer om och var det allra helst skulle vilja vara.  

3. Vilken är ditt favorituppslag i boken. Berätta för 
din vän varför du gillar just detta uppslag. 



S P R Å K B I T E N 

”Hund”

Hund Hundur Koira

Hund Hundur Beana

Hund Qimmeq

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

STOR 

1. Vad tyckte du om i boken? Vad tyckte du inte om? 
Kändes något svårt? Ser du mönster och kopplingar 
till andra berättelser? 

2. I början av boken springer Rosie för att hon är 
tvingad till att tävla och bor i en bur. Men hon 
drömmer om att kunna springa fritt dit hon själv 
vill. Diskutera: a. Vilka måsten och gränser gäller för 
dig (exempelvis hemma, i skolan, vänskapskretsen, 

familjen, samhället).  
b. Vilka saker drömmer du om att kunna göra?  
c. Välj att skriva eller rita ett bildgalleri (se försätts-
bladet) där du skriver/ritar dina måsten och dina 
drömmar.   
d. Reflektera i par hur dina drömmar kan bli verklig-
het. 

3. Det finns två helsidesbilder på Rosie i boken, en 
som kapplöpningshund, en som fri hund. Vilka känslor 
tycker du att bilderna förmedlar?

LÄS ÄVEN: 

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

Mitt bottenliv av Linda Bondestam 

Allan och Udo av Minna Lindeberg och Linda Bondestam

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


