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Handling: Med et perspektiv på en uke følger 
vi gutten Torsten (rundt 6–7 år), som dag for 
dag går gjennom store overveielser og tanker 
om å skulle bli storebror. Med utgangspunkt 
i et barns tanker og bekymringer, uttalte og 
tilbakeholdte, søker Torsten råd og avklaring i 
sine nærmeste omgivelser. Først mot slutten 
av uka erstattes utrygghet og uvisshet av 
trygghet og avklaring. Det er blant annet 
samtalene i løpet av uka med blant andre en 
farmor som selv har mistet noen, som bidrar 
til hovedpersonens erkjennelse og avklaring 
– og ikke minst følelsen av å være ubetinget 
elsket og oppdagelsen av evnen til selv å elske.  
Med Torstens erkjennelsesreise og avklaring 
av sin plass i livet gir boka mulighet for å 
snakke med barn og elever om verdibaserte 
temaer og forhold som i et barns verden kan 
ta utgangspunkt i konkrete temaer og åpne 
spørsmål fra oppleserens side.  

Tema: Familieverdier, livet, døden, savn, 
generasjons- og søskenforhold, vennskap, 
kjærlighet, elskelighet, trygghet, erfaringer og 
erkjennelse. Alt dette er temaer som i boka er 
fortalt i en nåtidig, kjærlig og poetisk tone.

Samtale og aktiviteter:
TITTE-LESE med de aller yngste

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

LITEN 

1. Hva tror du boka handler om hvis du ser på forsi-
den? 

2. Hva tenker barnet på? Hva pleier du å tenke på når 
du ligger i senga di? 

3. Har du hatt det på samme måte som Torsten? 

MELLOM 

1. Hva er kjærlighet? Hvordan føles kjærlighet i krop-
pen? 

2. Hvem elsker du? Hvem elsker deg? Hvordan kan 
man vise at man elsker noen? 

3. Snakker du også med andre om det du tenker? 
Hvem snakker du med da? 

4. Hva kan du snakke med vennene dine om? 

5. Tegn et portrett av de viktigste menneskene i livet 
ditt. 

STOR 

1. Hva likte du i boka? Var det noe som var vanskelig? 
Ser du sammenhenger eller noe i boka som minner 
deg om andre fortellinger? 

2. Er søndag annerledes enn alle andre dager i uka, 
og hvorfor? 

3. Hva synes du om historien og bildene? 

4. Skriv et dikt om en uke i livet ditt



S P R Å K H J Ø R N E T

LES OGSÅ: 

Alle sammen teller av Kristin Roskifte: Sammenlign og diskuter oppslag 1 med omslagsbildet på Søndag. 
 

Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja (En skikkelig flink liten reingjeter) av Anne- Grethe Leine Bientie og Meer-
ke Laimi Thomasson Vekterli: Sammenlign oppslaget på side 22–23 med bildet av Torsten og hunden på 

siste side av fredagskapittelet. Hva føler du og tenker du når du ser på illustrasjonene?

svensk: måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag 

dansk: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag  

norsk: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag 

islandsk: mánudagur, þriðjudagur, miðvikudagur, fimmtudagur, föstudagur, laugardagur, sunnudagur

færøysk: mánadagur, týsdagur, mikudagur, hósdagur, friggjadagur, leygardagur, sunnudagur  

grønlandsk: ataasinngorneq, marlunngorneq, pingasunngorneq, sisamanngorneq, tallimanngorneq,           
arfininngorneq, sapaat 

finsk: maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai

nordsamisk: mánnodat/vuosárga, disdat/maŋŋebárga, gaskavahku, duorastat, bearjadat, lávvordat, sot-
nabeaivi 

 Kan du ukedagene? Velg et nordisk språk og finn ut av ukedagene på de ulike språkene. 

Merk bilder av dine leseopplevelser med #nordiskabokslukaren!


