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Den nordiska bokslukaren

Træið
Författare och illustrationer: Bárður Oskarsson 
(Färöarna) BFL, 2017 
Vinnare av Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris 2018 

Handling: Här får vi möta en kanin och en 
hund som pratar med varandra om vad som 
finns bakom ett träd. En berättelse där vi får 
fundera på om allting alltid är sant. 

Tema: Djur, mod, sanningar och lögner, 
vänskap, självsäkerhet

Samtal och aktiviteter:
TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Se på bilderna tillsammans med ditt barn. Var är 
hunden, kaninen och trädet? Vem är plötsligt borta? 
Kan ni se ett träd genom fönstret? Ni kan gärna gå 
ut och leta reda på ett träd som du och ditt barn 
gillar. Vad finns bakom trädet?  

LITEN 

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

2. Vilka djur kan flyga och vilka inte? Kan en hund 
flyga? Kan en människa flyga? 

3. Vad tror du finns bakom trädet? Vad skulle du vilja 
att fanns bakom trädet? 

MELLAN 

1. Hur känns det att pröva på nya saker om man är 
rädd? Blir du modigare om du har en kompis med? 

2. Vad är sanning? Berättar du alltid sanningen? 

3. Tror du på allt som din kompis berättar för dig? 
Om du inte gör det, säger du då till? 

4. Tror du på allt vad vuxna säger till dig? 

5. Hitta på några saker du kunde imponera med på 
din kompis. 

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. Gör ett personporträtt på Bob och ett på Hilbert 

3. Vad har Bob och Hilbert gemensamt? Vad skiljer 
dem åt? 

4. Vad tycker du om illustrationerna i boken? Varför 
tror du författaren valt att illustrera sin text på 
detta sätt? 

5. Skriv en text i valfri genre om trädet på bilden. 



S P R Å K B I T E N 

”Träd”

Träd Tré Puu

Træ Trae Muorra

Tre Nimissiaq

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

LÄS ÄVEN: 

Ruusun matka (Rosie springer) av Marika Maijala 

Krokodille i treet av Ragnar Aalbu

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


