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Om du möter en björn 
”Møtir tú eini bjørn”
Høvundur: Malin Kivelä (FI) Martin Glaz Serup 
(DA) Myndprýðari: Linda Bondestam (FI)                                                        
Forlagið, 2021                                                                                                                      
Tilnevnd til Norðurlandaráðsins barna- og 
ungdómsbókmentaprís fyri 2022 
 
Søgugongd: Møtir tú eini bjørn er ein frásøgn 
um, hvat tú skalt gera  og ikki gera, møtir tú 
eini bjørn í skóginum. 

Evni: Náttúra, sjálvstøða, kenslur, dirvi, 
barnaáskoðan, ræðsla, gleði, friður, ráð, reglur, 
skemtingarsemi, vandar, bjørn

Norðurlendski bókaslúkurin

Samtalur og virksemi:
HYGG OG LES við teimum allaryngstu 

Hygg at myndunum saman við barni tínum.  Hvørjar 
spennandi smálutir ella smámunir leggja tit til merkis 
í skóginum? 

Summar av síðunum síggja út, sum um tað snýr seg 
um knappar, tú kanst trýsta á og hoyra ljóð. Nú skulu 
tú og barnið sjálv gera ljóðið. Hvat er aftan fyri knap-
parnar, eru har djóraljóð, t.d. sangurin um sovandi 
bjørnina ella kanska okkurt annað?   

TEY YNGRU 

1. Hygg at permuni? Hvat heldur tú, bókin er um?

2. Heldur tú, at tað er ein fitt ella ikki so fitt bjørn? 
Hví heldur tú tað? Hygg at eygunum á bjørnini? Hvat 
siga tey?

3. Hygg at teirri fyrstu opnuni, hvat ger barnið yvir-
høvur í skóginum?  

4. Leita gjølla á einari opnu við smálutum, sum líkjast 
knappum, tú kanst trýsta á. Hvat er aftan fyri knap-
parnar, eitt ljóð ella kanska ein søga? Finn uppá!  

5. Eru tað dýr, sum tær dámar, ella sum tú ræðist? 
Tekna tey. Hvørji dýr, heldur tú, tey vaksnu ræðast?

6. Syngið bjørnin svevur. Duga tit aðrar djórasangir?    

7. Hvat skuldi tú havt við tær, fórt tú útferð í skógin? 
Greið frá!     

MIÐLINGAR 

1. Hygg at klædnamerkjunum á ryggsekkinum hjá 
barninum. Fá greiðu á, hvat tey merkja, og skift orð 
um, hví tú heldur, at júst hesi eru sett á.

2. Hví heldur tú, at barnið er einsamalt í skóginum? 
Hvussu hevði tú kent tað at verið einsamallur/ein-
samøll í einum skógi?

3. Fá greiðu á, hvussu eitt bjarnarspor sær út, og 
tekna tað.

4. Hvørji ber dámar bjørnini? Hvat kunnu tey brúkast 
til? Er annað etandi í skóginum?

5. Myndprýðarin hevur litað trøini reyðgul. Hví heldur 
tú  tað?

6. Barnið hevur bókina “100 verkevni at fáast við í 
skóginum“ (“100 saker att göra i skogen”)  við sær. 
Hvat heldur tú, at ein skal gera ella lata vera at gera, 
møtir tú eini bjørn? Skrivið í felag ein lista við nøkrum 
dømum.

7. Hví heldur tú, at høvundurin hevur skrivað hesa 
bókina?

TEY STØRRU BØRNINI 

1. Hvat dámar tær í bókini?  Hvat dámar tær ikki? Var 
okkurt torført at skilja?  Kanst tú síggja gongdir og 
líkskap við aðrar søgur? 

2. Tittulin á bókini er skrivaður við reyðum liti. Hví 
man tað vera? 



M Á L B I T I N 

”Ræðsla”

Rädsla Hræðsla Pelko

Frygt Ræðsla Ballu

Frykt Ersineq

svenskt danskt norskt íslendskt føroyskt grønlendskt finskt norðursamiskt

Frámerkið myndir av tykkara lesiupplivingum við #nordiskabokslukaren!

LES EISINI: 

Naturen ”Náttúran” - Emma Adbåde

3. Hygg at Vælkomu-skeltinum. Fá greiðu á, hvørjum 
dýrum tú kanst møta í skóginum.

4. Hygg at bæði myndum og teksti. Síggjast smálutir 
á myndunum, sum ikki eru nevndir í tekstinum? Kom 
við nøkrum dømum!

5. Hvønn týdning hevur skemtingasemið  (humor) 
í hesi bókini? Nær heldur tú, at tað er gott at hava 
møguleika at brúka skemt ella skemtast?      

6. Hvat hendir við náttúruni í bókini? Hvussu kann 

verða byrgt fyri, at skógurin doyr? 

7. Við hvørt mugu dýr verða dripin. Nær kann tað 
vera? Havið orðaskifti um tað!

8. Fáið greiðu á, í hvørjum Norðurlondum liva bjørn 
og hvítabjørn. 

9. Blaða til aftastu síðu. Hví heldur tú, at tað eru 
aðrar reglur galdandi fyri eina hvítabjørn?

10. Skriva eitt stutt ummæli um ella lýsing av bókini.  


