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Handling: Om du möter en björn er en fortelling 
om hva du skal gjøre og la være å gjøre hvis du 
møter en bjørn i skogen. 
 
Tema: Natur, selvstendighet, følelser, mot, 
barneperspektiv, frykt, glede, fred, råd, regler, 
humor, farer, bjørn 

Samtale og aktiviteter:
TITTE-LESE med de aller yngste 

Se på bildene sammen med barnet ditt.  Hvilke spen-
nende detaljer finner dere i skogen? 

Noen av sidene ser ut som om det dreier seg om 
knapper man kan trykke på og høre lyd fra. Nå kan 
du og barnet ditt skape lydene selv. Hva finnes bak 
knappene? Er det en dyrelyd, Bjørnen sover-sangen, 
eller kanskje noe annet?

LITEN 

1. Se på omslaget. Hva tror du boka handler om? 

2. Tror du det er en snill eller ikke så snill bjørn? Hvor-
for tror du det? Se på blikket til bjørnen, hva sier det? 

3. Se på det første oppslaget. Hva gjør barnet i sko-
gen? 

4. Finn fram til et oppslag med detaljer som ser ut 
som knapper man kan trykke på. Hva skjuler seg bak 
knappene? En lyd, eller kanskje en fortelling? Finn på! 

5. Finnes det dyr du liker eller er redd for? Tegn dem. 
Hvilke dyr tror du voksne er redde for? 

6. Syng Bjørnen sover. Kjenner dere til andre dyre-
sanger?  

7. Hva ville du ta med deg hvis du gikk på tur i sko-
gen?  Fortell!

MELLOM 

1. Se på tøymerkene på ryggsekken til barnet. Finn 
ut hva de betyr, og diskuter hvorfor du tror nettopp 
disse er med. 

2. Hvorfor tror du barnet er alene i skogen? Hvordan 
ville det vært for deg å være alene i en skog?  

3. Finn ut hvordan et bjørnespor ser ut, og tegn det.  

4. Hvilke bær liker bjørnen? Hva kan en lage av disse 
bærene? Finnes det noe annet spiselig i skogen? 

5. Illustratøren har valgt å farge trærne oransje. 
Hvorfor, tror du?  

6. Barnet har med seg boka “100 ting å gjøre i 
skogen”. Hva synes du man skal gjøre eller la være å 
gjøre hvis man møter en bjørn? Skriv en liste sammen 
med en annen.  

7. Hvorfor har forfatteren skrevet denne boka, tror 
du?

STOR 

1. Hva likte du i boka? Hva likte du ikke? Var det noe 
som virket vanskelig? Ser du mønstre og koblinger til 
andre fortellinger? 

2. Tittelen på boka er i rød farge. Hvorfor tror du det 
er sånn? 

3. Se på Velkommen-skiltet. Finn ut hvilke dyr man 
kan treffe på i skogen. 



S P R Å K H J Ø R N E T

”Frykt”

Rädsla Hræðsla Pelko

Frygt Ræðsla Ballu

Frykt Ersineq

svensk dansk norsk islandsk færøysk grønlandsk finsk nordsamisk

4. Se på både bildene og teksten. Finnes det detaljer i 
bildene som ikke finnes i teksten? Gi eksempler! 

5. Hvilken rolle spiller humoren i denne boka? Når 
synes du det er bra å gjøre bruk av humor? 

6. Hva skjer med naturen i boka? Hva kan man gjøre 
for å redde skogen fra å dø? 

7. Noen ganger må man drepe dyr. I hvilke tilfeller? 
Diskuter!  

8. Finn ut hvor i Norden det finnes bjørner og isbjør-
ner. 

9. Bla fram til siste side. Hvorfor tror du det er andre 
regler for en isbjørn? 

10. Skriv en kort anmeldelse av boka. 

LES OGSÅ: 

Naturen - Emma Adbåde

Tagg bilder av leseopplevelser med #nordiskabokslukaren!


