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Handling: En ordentlig, pertentlig, men også 
ensom dreng, bor alene i et stort hus. Han 
har en kaktus, som er hans eneste ven. Alt 
har et system. En nat bliver det hele vendt på 
hovedet, da en bjørn flytter ind.  

Tema: ensomhed, venskab, forandring

Samtale og aktiviteter:
KIGGELÆS med de alleryngste 

Se på billederne sammen med dit barn. Hvilke spæn-
dende detaljer kan I finde?  

LILLE 

1. Se på omslaget: Hvad tror du, bogen handler om?  

2. Hvor er drengens mor og far?  

3. Prøv at finde alle bjørnene på billederne, mens I 
læser bogen.  

4. Hvor kommer bjørnen fra?  

MELLEM 

1. Se på omslaget: Hvad tror du, at bogen handler 
om?  

2. Hvor er drengens mor og far? Kender du andre 
figurer/karakterer fra andre historier, som bor alene?  

3. Prøv at finde alle bjørnene på billederne, hvad laver 
de?  

4. Hvad sker der med drengen, når han har fundet 
bjørnen?  

STOR 

1. Se på forsatsen, og find mønsteret i bogen. Hvor-
for tror du, at mønsteret ændrer sig igennem histo-
rien?  

2. Hvorfor tror du, at drengen bor alene? Hvad sy-
nes du ville være fedt, hvis du boede alene og hvad 
ville ikke være så sjovt?  

3. Lav en titeldigt-boganmeldelse: hvor du skriver 
titlen nedad, og finder et ord, der starter med hvert 
bogstav. Ordet skal have relation til historien i bo-
gen.  

4. Find fakta om bjørne: hvad ved man mere om bjør-
ne, end at de spiser bær og sover i huler?

Titeldigt-boganmeldelse – eksempel til de voksne:  
U - udenfor  
D – dreng   

A - aften  
F – fodspor  

D – dum da dum  
E - ensom  
T – trummerum  

B - bjørn  
L - leg  
Å – åbne skabe 



LÆS OGSÅ: 

Egill spámaður af Lani Yamamoto  

Oliver af Birgitta Sif 

S P R O G D E L E N 

”Bjørn”

Björn Björn Karhu

Bjørn Bjørn Bierdna

Bjørn Allaq

svensk dansk norsk islandsk færøsk grønlandsk finsk nordsamisk

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


