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Handling: Om du möter en björn är en 
berättelse om vad du ska göra och låta bli att 
göra om du möter en björn i skogen. 
 
Tema: Natur, självständighet, känslor, mod, 
barnperspektiv, rädslor, glädje, fred, råd, regler, 
humor, faror, björn 

Samtal och aktiviteter:
TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Se på bilderna tillsammans med ditt barn.  Vilka 
spännande detaljer hittar ni i skogen? 

Vissa av sidorna ser ut som om det är frågan om 
knappar man kan trycka på och höra ljud ifrån. Nu får 
du och ditt barn skapa ljuden själva. Vad finns bakom 
knapparna, finns där ett djurläte, björnen sover 
sången eller kanske något annat?

LITEN 

1. Se på omslaget? Vad tror du boken handlar om? 

2. Tror du att det är en snäll eller en inte så snäll 
björn? Varför tror du det? Se på björnens blick, vad 
säger den? 

3. Se på det första uppslaget, vad allt gör barnet i 
skogen? 

4. Leta reda på ett uppslag med detaljer som ser ut 
som knappar man kan trycka på. Vad finns bakom 
knapparna, ett ljud, kanske en berättelse? Hitta på! 

5. Finns det djur du tycker om eller är rädd för? Rita 
dem. Vilka djur tror du att vuxna är rädda för? 

6. Sjung björnen sover. Känner ni till andra djursång-
er?  

7. Vad skulle du ta med dig om du gick på en utfärd i 
skogen?  Berätta!

MELLAN 

1. Se på tygmärkena på barnets ryggsäck. Ta reda på 
vad de betyder och diskutera varför du tror att just 
dessa finns med. 

2. Varför tror du barnet är ensamt i skogen? Hur skul-
le det kännas för dig att vara ensam i en skog?  

3. Ta reda på hur ett björnspår ser ut och rita det.  

4. Vilka bär gillar björnen? Vad kan man göra av 
dessa bär? Finns det annat ätbart i skogen? 

5. Illustratören har valt att färga träden orange. 
Varför tror du det?  

6. Barnet har med sig boken “100 saker att göra i 
skogen”. Vad tycker du man ska göra eller låta bli att 
göra om man möter en björn? Skriv en lista tillsam-
mans med ett par.  

7. Varför tror du att författarna har skrivit denna 
bok?

STOR 

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

2. Titeln på boken är med röd färg. Varför tror du det 
är så? 

3. Se på Välkommen- skylten. Ta reda på vilka djur 
man kan möta i skogen. 



S P R Å K B I T E N 

”Rädsla”

Rädsla Hræðsla Pelko

Frygt Ræðsla Ballu

Frykt Ersineq

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

4. Se på både bilderna och texten. Finns det detaljer i 
bilden som inte finns i texten. Ge exempel! 

5. Vilken roll spelar humorn i den här boken? När tyck-
er du att det är bra att använda sig av humor? 

6. Vad sker med naturen i boken? Vad kan man göra 
för att rädda skogen från att dö? 

7. Ibland måste man döda djur. I hurdana fall. Disku-
tera!  

8. Ta reda på var i Norden det finns björnar och 
isbjörnar. 

9. Bläddra fram till sista sidan. Varför tror du det är 
andra regler för en isbjörn? 

10. Skriv en kort recension om boken. 

LÄS ÄVEN: 

Naturen - Emma Adbåde

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


