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Den nordiska bokslukaren

George er borte 
Författare och illustratör: Ragnar Aalbu (NO)
Vigmostad Bjørke, 2021 
Nominerad till Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris år 2022

Handling: En pojke saknar sin katt Georg som 
varit borta i flera dagar. Tillsammans med sin 
pappa skall pojken försöka hitta katten. Var 
kan den vara? Vad har skett? Tänk om Georg 
inte kommer tillbaka hem! Tänk om Georg har 
dött. Många frågor och känslor kommer fram 
i pojkens och pappans samtal medan de är ute 
och letar efter katten. 

Tema: död, existens, relationer, rädslor, sak-
nad, funderingar, oro, barnperspektiv, djur

Samtal och aktiviteter:
TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Titta på bokens framsida och baksida. Vad ser ni? 
Vad tror ni det svarta på baksidan föreställer? Titta 
på uppslaget med kylskåpet. Vad ser ni i kylskåpet?

LITEN 

1. Se på omslagsbilden, vad tror du boken handlar 
om?  

2. Georg är borta, vad tror du har hänt? 

3.  Har du saknat någon? Hur känns det?   

4.  Var tror du Georg har varit? Berätta genom att 
måla med svamp och färg.

MELLAN 

1. Tror du Georg har saknat pojken? Varför tror du 
det? 

2. Pappan berättar att då man dör är man borta för 
alltid. Hur skulle det se ut och hur skulle det vara om 
ingen någonsin dör?  

3. Låtsas att Georg kan tala. Skriv en liten berättelse 
om Georgs äventyr, var han varit och hur han känt 
sig.  Rita gärna bilder till. 

STOR 

1. Vad tyckte du om i boken? Vad tycke du inte om? 
Kändes något svårt? Ser du mönster och kopplingar 
till andra berättelser? 

2.  Se på illustrationerna. Vad tycker du om dem? 
Hurdan är stämningen? Leta reda på ett uppslag 
som väcker mest känslor hos dig. Berätta varför du 
valde detta uppslag. 

3.  Var tror du Georg har varit? Använd bilderna på 
insidan av pärmen som inspiration och skriv en dikt. 

4.  Föreställ dig att man kan leva många olika liv. 
Vem eller vad var du innan? Och vad eller vem vill du 
vara sen? Skriv!



S P R Å K B I T E N 

”Saknad”

Saknad Söknuður Ikävä

Savn Saknaður Áibbašeapmi

Savn Maqaasineq

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

LÄS ÄVEN: 

Abbi og eg og Abbi - Dánial Hoydal och Annika Øyrabø

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


