
Höfundur texta: Rebecca Bach-Lauritsen 
(Danmörku) Höfundur mynda: Anna 
Margrethe Kjærgaard (Danmörku) Jensen 
& Dalgaard, 2019. Var tilnefnd til Barna- og 
unglingabókaverðlauna Norðurlandaráðs 2020.  
 
Söguþráður: Þrifinn og reglusamur en líka 
einmana drengur býr aleinn í stóru húsi. Hann á 
kaktus sem er eini vinur hans. Allt er samkvæmt 
röð og reglu. Nótt eina fer allt á hvolf þegar 
björn flytur inn í húsið.  
 
Efnisorð: Einmanaleiki, vinátta, breytingar 
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Ud af det blå

Samtöl og leikur:

SKOÐA-LESA með yngstu börnunum

Skoðið myndirnar með barninu. Hvað vekur athygli 
ykkar?  
  
LEIKSKÓLABÖRN

1. Skoðaðu bókarkápuna: Um hvað heldur þú að bókin 
sé?  

2. Hvar eru mamma og pabbi drengsins?  

3. Reyndu að finna alla birnina á myndunum á meðan 
þið lesið bókina.  

4. Hvaðan kemur björninn?  

BÖRN KOMIN Á SKÓLAALDUR

1. Skoðaðu bókarkápuna: Um hvað heldur þú að bókin 
sé?  

2. Hvar eru mamma og pabbi drengsins? Þekkirðu 
persónur/fígúrur úr öðrum sögum sem búa einar?  

3. Reyndu að finna alla birnina á myndunum, hvað eru 
þeir að gera?  

4. Hvað gerist með drenginn þegar hann finnur 
björninn?  

BÖRN SEM LESA SJÁLF

1. Skoðaðu fremsta blaðið og finndu mynstrið í 
bókinni. Hvers vegna heldurðu að mynstrið breytist 
eftir því sem líður á söguna?  

2. Hvers vegna heldurðu að drengurinn búi einn? Hvað 
myndi þér finnast skemmtilegt ef þú byggir alein/n, 
hvað væri leiðinlegt?  

3. Búðu til umsögn um bókina með titilsljóði: Þú 
skrifar titilinn lóðrétt niður síðuna og finnur orð sem 
byrjar á hverjum bókstaf. Orðið verður að tengjast 
sögunni í bókinni.  

4. Finndu upplýsingar um birni. Hvað vitum við meira 
um birni en að þeir borða ber og sofa í fylgsnum? 

Bókaumfjöllun í titilljóði – dæmi fyrir fullorðna fólkið:  
U - udenfor (úti)  
D – dreng (drengur)  
  
A - aften (kvöld)  
F – fodspor (fótspor)  
  
D – dum da dum (dúmm dúmm)  
E - ensom (einmana)  
T – trummerum (amstur)  
  
B - bjørn (björn)  
L - leg (leikur)  
Å – åbne skabe (opna skápa) 

Norræni bókagleypirinn



M Á L A M O L I

”Björn”

Björn Björn Karhu

Bjørn Bjørn Bierdna

Bjørn Allaq

sænska danska norsk íslenska færeyska grænlenska finnska norðursamíska

AÐRAR BÆKUR SEM GÆTI VERIÐ GAMAN AÐ LESA:

Egill spámaður. Höfundur: Lani Yamamoto  

Óliver. Höfundur: Birgitta Sif 

Merkið myndir af lesstundinni ykkar með #nordiskabokslukaren!


