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Handling: En anka, en kanin och en apa sitter 
i en gummibåt och pratar om två katter, 
den ena kattens kusin och om den gången 
månen trillade ner. Det här är en historia med 
inspiration från de grekiska dramerna och med 
körrepliken ”O po poi”. Den handlar om tre 
vänner som pratar om en stad där månen har 
trillat ner. Utgångspunkten är att människor 
pratar mycket om vad andra ska göra och har 
åsikter om det – men kanske inte gör så mycket 
själva. En annan central punkt i berättelsen är 
den konkreta användningen av ordet idiot om 
andra. Handling och teman skapar tillsammans 
en grund för ett samtal om ansvar, etik och 
filosofi. 
 
Tema: vänskap, fantasi, mod, naturen, empati, 
problemlösning, relationer, ansvar

Samtal och aktiviteter:

TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Titta på sidorna tillsammans med ditt barn. Se efter 
hur många gånger den gula flickan med vattenkan-
nan finns i boken.

LITEN 

1. Titta på omslagsbilden. Vad tror du boken handlar 
om? 

2. Vilken figur i boken tycker du bäst om? Rita gärna 
en figur som du tycker passar i boken. Klipp ut figu-
ren och låt den gå från sida till sida i boken. 

3. Hur har månen det när den har trillat ner? Och vad 
gör människorna? ”Tänk att månen har trillat ner!”

MELLAN 

1. Varför tror du att månen har trillat ner? 

2. Tycker du att katterna är snälla mot månen? 

3. Är det rätt eller fel att kalla någon för idiot? Dis-
kutera. 

4. Skriv en dikt om månen på rövarspråk. 

STOR 

1. Vad tyckte du om i boken? Vad tyckte du inte om? 
Var det något som var svårt att förstå? Kan du se 
mönster och likheter med andra berättelser? 

2. Beskriv ankans, kaninens och apans personligheter. 
Hur tycker du att karaktärerna i boken förmedlar 
deras inställningar? 

3. Ser du i bilder eller text hur historierna påverkar 
varandra? 

4. Hitta några ordspråk om månen. 

5. Skriv en nonsensdikt som börjar med ”O po poi”. 

6. Dramatisera berättelsen om apan, ankan och 
kaninen i båten.



S P R Å K B I T E N 

”Måne”

Måne Tungl Kuu

Måne Máni Mánnu

Måne Qaammat

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

LÄS ÄVEN: 

Krokodille i treet - Ragnar Aalbu

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


