
IS
B

N
 9

78
-9

52
-7

48
6-

31
-3

Den nordiske bogsluger

Vi är lajon! 
Forfatter: Jens Mattsson (Sverige)  
Illustrationer: Jenny Lucander (Finland)  
Natur och Kultur, 2019 
Vinder af Nordisk Råds børne- og 
ungdomslitteraturpris 2020 

Handling: To søskende leger sammen hele 
tiden. De er farlige, modige løver på savannen. 
Men en dag bliver storebror syg og kommer 
på hospitalet. Han orker kun at brøle svagt, 
når lillebror vil lege. Nogle gange vil han bare 
slippe for alle slangerne og ledningerne. Så 
sørger lillebror for, at hospitalsopholdet 
bliver fyldt med eventyr og leg. Af banen, alle 
flodhestemænd i pyjamas og zebradamer med 
rollator!  
 
Tema: leg, sygdom, fantasi, livskraft, 
søskendeskab, søskendekærlighed, empati

Samtale og aktiviteter:

KIGGELÆSE med de alleryngste 

Se på billederne sammen med dit barn. Hvilke spæn-
dende detaljer kan I finde? Hvad laver drengene? Kan 
I snige jer frem som løver, hoppe som løver, brøle som 
løver?  

LILLE 

1. Kig godt på omslagsbilledet: Hvad tror du, at 
bogen handler om? Hvad tror du, at børnene på 
omslaget leger? Kunne du tænke dig at være en løve 
og snige dig omkring på savannen? Kan du liste helt 
stille? Eller vil du hellere være et andet dyr? Hvad ville 
du så gøre?   

2. Lad børnene vælge et billede i bogen, som de synes 
godt om, eller som vækker tanker hos dem. Lad dem 
fortælle om billedet. 

3. Leg, at I er løver. Begiv jer ud på savannen. Hvilke 
dyr møder I? Tegn løvetegninger, eller lav løver og 
andre dyr fra savannen af for eksempel toiletruller. 

MELLEM 

1. Sengebilledet fra sygehuset med alle tøjdyrene: 
Har du været på et sygehus? Hvordan så det ud? Sto-
rebror har en masse tøjdyr. Hvad ville du have taget 
med på sygehuset? Et tøjdyr, noget legetøj eller din 
yndlingsbog? 

2. Tegn og skriv kort, som man kan tage med til det 
lokale sygehus og dele ud som en opmuntrende hilsen 
til børn på sygehuset. Hjælp hinanden med at male et 
stort inspirationsbillede i stil med Jenny Lucanders 
illustrationer i bogen (tip: bagsiden af en rulle tapet). 
Lad børnene male løver, som I limer fast på den bag-
grund, I har malet. 

3. Kig på billederne i bogen. Hvilke følelser udtrykker 
de, og hvorfor synes du det? 

STOR 

1. Hvad syntes du om bogen? Hvad brød du dig ikke 
om? Vad der noget, der var svært at forstå? Kan du 
se mønstre og ligheder med andre historier? 

2. Det sidste billede, hvor storebror og lillebror ligger 
i sengen. Tænk over den åbne slutning. Hvad tror du, 
at der sker bagefter? Kommer storebror og lillebror 
til at lege sammen igen? 



S P R O G D E L E N

”Leg”

Lek Leikur Leikki

Leg Leikur Stoagus

Leg Pinnguarneq

svensk dansk norsk islandsk færøsk grønlandsk finsk nordsamisk

LÆS OGSÅ: 

Jag och Alla (”Jeg og alle”) af Ylva Karlsson og Sara Lundberg. Sammenlign opslaget i Jag och alla, 

hvor barnet Alex ligger syg i sin seng, med sengebillederne fra sygehuset i Vi är lajon! Hvilke slags 

følelser udtrykker disse billeder?

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


