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Handling: En ordentlig, pertentlig, men også 
ensom gutt bor alene i et stort hus. Han har en 
kaktus som er den eneste vennen hans. Alt har 
et system. En natt blir alt snudd på hodet da 
en bjørn flytter inn.  

Tema: ensomhet, vennskap, forandring

Samtale og aktiviteter:
TITTE-LESE med de aller yngste 

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

LITEN 

1. Se på omslaget: Hva tror du boka handler om?  

2. Hvor er moren og faren til gutten?  

3. Prøv å finne alle bjørnene på bildene mens dere 
leser boka.  

4. Hvor kommer bjørnen fra?  

MELLOM 

1. Se på omslaget: Hva tror du boka handler om?  

2. Hvor er moren og faren til gutten? Kjenner du 
andre figurer/skikkelser fra andre historier som bor 
alene?  

3. Prøv å finne alle bjørnene på bildene. Hva gjør de?  

4. Hva skjer med gutten når han har funnet bjørnen?  

STOR 

1. Se på forsatsen og finn mønsteret i boka. Hvorfor 
tror du mønsteret forandrer seg i løpet av historien?  

2. Hvorfor tror du gutten bor alene? Hva synes du vil-
le vært fint hvis du bodde alene, og hva ville ikke vært 
så gøy?  

3. Lag et titteldikt der du skriver tittelen nedover og 
finner et ord som begynner på hver av bokstavene.   

4. Finn fakta om bjørner: Hva mer vet vi om bjørner 
enn at de spiser bær og sover i hi? 

Titteldikt – eksempel til de voksne:  
U – utenfor  
T – tidlig  
  
A – alle  
F – fotspor  
  
D – drar  
E – ensom  
T – tenker  
  
B – bjørn  
L – lek  
Å – åpen



LES OGSÅ: 

Egill spámaður av Lani Yamamoto  

Oliver av Birgitta Sif 

S P R Å K H J Ø R N E T

”Bjørn”

Björn Björn Karhu

Bjørn Bjørn Bierdna

Bjørn Allaq

svensk dansk norsk islandsk færøysk grønlandsk finsk nordsamisk

Merk bilder av dine leseopplevelser med #nordiskabokslukaren!


