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Handling: Två syskon leker tillsammans hela 
tiden. De är farliga, modiga lajon på savannen. 
Men en dag blir storebror sjuk och måste 
läggas in på sjukhus. Han orkar bara ryta lite 
svagt när lillebror vill leka. Ibland vill han också 
komma loss från slangar och sladdar. Lillebror 
ser då till att även sjukhusvistelsen blir fylld av 
äventyr och lek. Se upp, alla gubbflodhästar i 
pyjamas och tantzebror med rollator!  
 
Tema: lek, sjukdom, fantasi, livskraft, 
syskonskap, syskonkärlek, empati  

Samtal och aktiviteter:

TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Se på bilderna tillsammans med ditt barn. Vilka 
spännande detaljer kan ni hitta? Vad gör pojkarna? 
Kan ni smyga som lejon, hoppa som lejon, ryta som 
lejon?  

LITEN 

1. Titta noga på omslagsbilden: Vad tror du att boken 
handlar om? Vad tror du att barnen på omslaget 
leker? Skulle du vilja vara ett lajon och smyga runt 
på savannen? Kan du smyga tyst? Eller skulle du vilja 
vara något annat djur? Vad skulle du då göra?   

2. Låt barnen välja en bild som de gillar i boken, eller 
funderar kring. Låt dem berätta om bilden. 

3. Lek lajon. Ge er ut på savannen. Vilka möter ni? 
Skapa lajon-teckningar, eller skapa lajon och andra 
djur på savannen av exempelvis toapappersrullar. 

MELLAN 

1. Sängbilden från sjukhuset med alla gosedjuren: Har 
du besökt ett sjukhus? Hur såg det ut? Storebror har 
en massa gosedjur. Vad skulle du ha tagit med dig till 
sjukhuset, ett gosedjur, någon leksak, en favoritbok? 

2. Rita och skriv kort som sedan kan föras till det 
lokala sjukhuset och ges till barn på sjukhuset som 
uppmuntrande hälsning. Hjälps åt att måla en stor 
teckning med inspiration à la Jenny Lucanders il-
lustrationer i boken (tips: baksidan på en tapetrulle), 
låt barnen måla egna lajon som ni klistrar fast på 
fondmålningen. 

3. Se på bilderna i boken, vilka känslor förmedlar de 
och varför tycker du det? 

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. Sista bilden där storebror och lillebror ligger i 
sängen. Fundera på det öppna slutet. Vad tror du 
händer sen? Kommer storebror och lillebror att leka 
tillsammans igen? 



S P R Å K B I T E N 

”Lek”

Lek Leikur Leikki

Leg Leikur Stoagus

Leg Pinnguarneq

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

LÄS ÄVEN: 

Jag och Alla av Ylva Karlsson och Sara Lundberg. Jämför uppslaget i Jag och alla där barnet Alex ligger i sin 

säng och är sjuk med sängbilderna från sjukhuset i Vi är lajon! Vilka slags känslor förmedlar dessa bilder?

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!




