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Handling: Monsterknipe (Skrímsli í vanda) 
handler om Storemonster som gleder seg 
til å møte vennen sin, Veslemonster. På vei 
til vennen tenker Storemonster på alt det 
morsomme de skal gjøre sammen. Da han er 
framme, er Raggmonster der. Det viser seg at 
Raggmonster aldri kan dra hjem. Hva er det 
som har skjedd? 

Tema: samhørighet, å lytte til hverandre, 
empati, vennskap, problemløsing, utenforskap, 
følelser, flukt

Samtale og aktiviteter:
TITTE-LESE med de aller yngste 

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

LITEN 

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

2. Beskriv hvert enkelt monster. Hvordan ser de ut? 
Hvordan føler de seg? Tegn ditt eget monster. 

3. Har du noen gang slått deg og fått plaster? Hva 
skjedde? 

4. Hva heter monstrene som hjelper dem å bygge 
hus? 

5. Kjenner du til de forskjellige verktøyene de bruker 
for å bygge huset? Har dere de samme verktøyene 
hjemme? 

MELLOM 

1. Skap ditt eget monster med saks og papir. Hva he-
ter monsteret ditt, og hvilke leker er yndlingslekene 
til monsteret? 

2. Hvis du kunne bygge ditt eget hus, hvordan skulle 
det sett ut? Tegn! 

3. Hvordan tror du Raggmonster føler seg? Hvorfor 
tror du det? Finner du tre ord du kan beskrive disse 
følelsene med? 

4. Hvordan tror du Raggmonster kommer til å føle 
seg i det nye huset sitt?  

5. Dramatiser fortellingen i mindre grupper.  

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. Se på illustrasjonene av Raggmonster. Hva tror du 
har skjedd med henne? Hva ville du gjort hvis vennen 
din kom og ba om hjelp?   

3. Hvorfor tror du Storemonster vil bli kvitt Ragg-
monster? Hvorfor tror du det er vanskeligere for tre 
venner å leke sammen enn for to? 

4. Hvorfor tror du Raggmonster ikke vil fortelle hva 
som har skjedd?



S P R Å K H J Ø R N E T

”Monster”

Monster Skrímsli Hirviö

Monster Skrímsl Borrin

Monster Uumasorujussuaq
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Det var ikke en busk av Eli Hovdenak
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