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Den nordiske bogsluger

Træið
Forfatter og illustrationer: Bárður Oskarsson 
(Færøerne) BFL, 2017 
Vinder af Nordisk Råds børne- og 
ungdomslitteraturpris 2018 

Handling: I bogen møder vi en kanin og en 
hund, der taler med hinanden om, hvad der er 
bag et træ. Det er en fortælling, hvor vi kan 
tænke over, om alt virkelig er sandt. 

Tema: Dyr, mod, sandheder og løgne, venskab, 
selvsikkerhed.

Samtale og aktiviteter:
KIGGELÆSE med de alleryngste 

Se på billederne sammen med barnet. Hvor er hun-
den, kaninen og træet? Hvem er pludselig væk? Kan 
I se et træ uden for vinduet? I kan gå ud og finde et 
træ, som du og dit barn synes godt om. Hvad er der 
bag træet?  

LILLE 

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

2. Hvilke dyr kan flyve, og hvilke kan ikke? Kan en 
hund flyve? Kan et menneske flyve? 

3. Hvad tror du, at der er bag træet? Hvad ville du 
ønske, at der var bag træet? 

MELLEM 

1. Hvordan føles det at prøve nye ting, hvis man er 
bange? Bliver du modigere, hvis du har en ven med? 

2. Hvad er sandhed? Taler du altid sandt? 

3. Tror du på alt, som din ven fortæller dig? Siger du 
til, hvis du ikke tror på det? 

4. Tror du på alt, som de voksne fortæller dig? 

5. Find på nogle ting, som du kan imponere din ven 
med. 

STOR 

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

2. Lav et portræt af Bob og et af Hilbert. 

3. Hvad har Bob og Hilbert til fælles? Hvordan er de 
forskellige? 

4. Hvad syntes du om illustrationerne i bogen? Hvor-
for tror du, at forfatteren har valgt at illustrere sin 
tekst på denne måde? 

5. Skriv en tekst i en valgfri genre om træet på bille-
det.



S P R O G D E L E N

”Træ”

Träd Tré Puu

Træ Trae Muorra

Tre Nimissiaq

svensk dansk norsk islandsk færøsk grønlandsk finsk nordsamisk

LÆS OGSÅ: 

Ruusun matka (Rosie springer) af Marika Maijala 

Krokodille i treet af Ragnar Aalbu

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


