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Nominert til Nordisk råds barne- og 
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Handling: Fortellingen handler om et vennskap 
mellom en gutt og bestefaren hans. Sammen 
lager de ordspill, fôrer ender og har det gøy. 
Men plutselig forandrer bestefar seg og slutter 
å le.

Tema: Familierelasjoner, vennskap, 
samhørighet, humor, følelser, sykdom.

Samtale og aktiviteter:
TITTE-LESE med de aller yngste 

Se på forsida og baksida av boka. Hva kan dere se? 
Hva tror dere det svarte på baksida forestiller?  Se 
på oppslaget med kjøleskapet. Hva kan dere se i 
kjøleskapet?

LITEN 

1. Se på forsida og baksida av boka. Hva tror dere 
boka handler om?  

2. Se på oppslaget med kjøleskapet. Kan dere finne 
noe som ikke pleier å være i et kjøleskap? Hvorfor tror 
dere det ligger der? 

3. Se på bildene i boka. Hva liker bestefaren og gut-
ten å gjøre sammen? 

4. Hva liker du å gjøre med besteforeldrene dine eller 
andre eldre i familien? Tegn og fortell! 

5. Det er mange epler i boka. Kjenner dere andre his-
torier eller eventyr med epler?

MELLOM 

1. Se på forsida og baksida av boka. Hva kan dere se 
på forsida? Hva kan dere se på baksida? Forsida er i 
lyse farger og baksida i mørke. Hvorfor tror dere det 
er forskjell? 

2. Se på oppslaget med kjøleskapet. Dere skal skrive 
eller tegne tre lister: 

a. Hva kan du se i kjøleskapet? 

b. Hva finner vi vanligvis ikke i et kjøleskap? 
c. Hva er det i kjøleskapet ditt hjemme? 

3. Se på oppslaget der gutten holder en løk. Hva tror 
dere har skjedd? Er det noe annet på bildet som er 
annerledes? Hvorfor tror du begge to ser lei seg ut? 

4. Bestefaren har begynt å glemme ting og legge 
ting på feil sted. Hva betyr det å være glemsom, og 
kjenner du noen som er glemsom?

STOR 

1.  Hva syntes du om boka? Hva likte du ikke? Var det 
noe som var vanskelig å forstå? Kan du se mønstre 
og likheter med andre historier? 

2. Se på forsida og baksida av boka. Se gjennom 
boka. Både på for- og bakside og gjennom hele boka 
er illustrasjonene lyse og mørke. Hvorfor tror dere 
illustratøren har brukt begge deler? Hvilken stemning 
tror dere illustratøren gjerne vil ha fram? 

2. Hva synes dere om boka? Hvilket sted i boka liker 
dere best? 

3. Les tittelen på boka. Hvorfor tror dere det er en 
gjentakelse i tittelen? 

4. Bestefaren lager ordspill og spør om gutten vil ha 
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”Glemsel”

Glömska Gleymska Unohdus

Glemsel Gloymska Muittoheapmi

Glemsel Puigugaq
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“heks med lukt” i stedet for “kjeks med frukt”. Kjener 
du noen som er god til å leke med ord? Lag egne 
ordspill! 

5. Gutten er urolig for bestefaren og snakker med 
mora si om det. Hva er budskapet hennes, og hvorfor 
sier hun det hun sier? 

6. Hvordan tror der illustrasjonene er lagd? 

7. Lag deres eget ansikt på samme måte som il-
lustratøren har lagd illustrasjonene. Dere skal prøve 
å gjøre egne karakteristiske trekk veldig tydelige.

LES OGSÅ: 

Georg er borte av Ragnar Aalbu

Tagg bilder av egne leseopplevelser med #nordiskabokslukaren!


