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Handling: Monster i knibe (Skrímsli í vanda) 
handler om det store monster, som glæder sig 
til at se sin gode ven, det lille monster. På vej 
over til sin ven tænker det store monster på 
alt det sjove, de skal lave sammen. Men da han 
kommer derhen, er Nullermonsteret der. Det 
viser sig, at Nullermonsteret aldrig kan tage 
hjem igen. Hvad er der mon sket? 

Tema: samhørighed, at lytte til hinanden, 
empati, venskab, problemløsning, at være 
udenfor, følelser, flugt

Samtale og aktiviteter:
KIGGELÆS med de alleryngste 

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

LILLE 

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

2. Beskriv de forskellige monstre. Hvordan ser de ud? 
Hvordan har de det? Tegn dit eget monster. 

3. Har du nogensinde slået dig og fået plaster på? 
Hvad skete der? 

4. Hvad hedder de monstre, der hjælper dem med at 
bygge husene? 

5. Kender du de forskellige stykker værktøj, som de 
bruger til at bygge huset med? Har I også sådan no-
get værktøj derhjemme? 

MELLEM 

1. Skab dit eget monster med saks og papir. Hvad 
hedder dit monster, og hvad er dets yndlingslege? 

2. Hvordan ville dit eget hus se ud, hvis du selv skulle 
bygge det? Tegn! 

3. Hvordan tror du, at Nullermonsteret har det? 
Hvorfor tror du det? Kan du finde tre ord, som du kan 
bruge til at beskrive dets følelser? 

4. Hvordan tror du, at Nullermonsteret vil få det i sit 
nye hus?  

5. Lav historien som rollespil i mindre grupper.  

STOR 

1. Hvad syntes du om bogen? Hvad brød du dig ikke 
om? Var der noget, der var svært at forstå? Kan du se 
mønstre og ligheder med andre historier? 

2. Kig på illustrationerne af Nullermonsteret. Hvad 
tror du, at der er sket med hende? Hvad ville du gøre, 
hvis din ven kom og bad om hjælp? 

3. Hvorfor tror du, at det store monster vil have, at 
Nullermonsteret skal gå? Hvorfor tror du, at det er 
sværere at lege sammen, når man er tre venner, end 
når man er to? 

4. Hvorfor tror du, at Nullermonsteret ikke vil fortæl-
le, hvad der er sket?



S P R O G D E L E N 

”Monster”

Monster Skrímsli Hirviö

Monster Skrímsl Borrin

Monster Uumasorujussuaq

svensk dansk norsk islandsk færøsk grønlandsk finsk nordsamisk

LÆS OGSÅ: 

Det var ikke en busk af Eli Hovdenak

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


