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Handling: Monster i knipa (Skrímsli í vanda) 
handlar om Stora monstret som ser fram emot 
att träffa sin kompis, det lilla monstret. På 
vägen till sin vän, tänker det stora monstret på 
allt roligt de ska göra tillsammans. Då han väl 
är där är Luddmonstret där. Det visar sig att 
Luddmonstret aldrig kan återvända hem. Vad 
är det som har hänt? 

Tema: samhörighet, att lyssna på varandra, 
empati, vänskap, problemlösning, utanförskap, 
känslor, flykt

Samtal och aktiviteter:
TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Se på bilderna tillsammans med ditt barn. Vilka 
spännande detaljer kan ni hitta?  

LITEN 

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

2. Beskriv de olika monstren. Hur ser de ut? Hur kän-
ner de sig? Rita ditt eget monster. 

3. Har du någonsin slagit dig och fått plåster? Vad 
hände? 

4. Vad heter monstren som hjälper dem att bygga 
husen? 

5. Känner du till de olika verktygen de använder till 
att bygga huset? Har ni samma verktyg hemma? 

MELLAN 

1. Skapa ditt eget monster med sax och papper. Vad 
heter ditt monster och vilket är dess favoritlekar? 

2. Om du skulle få bygga ett eget hus, hur skulle det 
se ut? Rita! 

3. Hur tror du att Luddmonstret känner sig? Varför 
tror du det? Hittar du tre ord som du kan beskriva 
dess känslor med? 

4. Hur tror du att Luddmonstret kommer att känna 
sig i sitt nya hus?  

5. Dramatisera berättelsen i mindre grupper.  

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. Se på illustrationerna av Luddmonstret. Vad tror 
du har skett med henne? Vad skulle du göra om din 
vän kom och bad om din hjälp?   

3. Varför tror du Stora monstret vill bli av med Ludd-
monstret? Varför tror du att det är svårare för tre 
kompisar att leka tillsammans än för två? 

4. Varför tror du att Luddmonstret inte vill berätta 
vad som har hänt?



S P R Å K B I T E N 

”Monster”

Monster Skrímsli Hirviö

Monster Skrímsl Borrin

Monster Uumasorujussuaq

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

LÄS ÄVEN: 

Det var ikke en busk av Eli Hovdenak

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


