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Handling: Djur som ingen sett utom vi är 
en diktbok där läsaren får bekanta sig med 
många nya djur som lever i olika världar och 
miljöer men som har samma känslor som vi. 

Tema: djur, känslor, ensamhet, samhörighet, 
existens, rädslor, natur, fantasi, liv, poesi 

Samtal och aktiviteter:
TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Se på bilderna tillsammans med ditt barn. Vilka 
spännande djur hittar ni? Hur låter djuren? Läs 
dikterna högt och hitta på olika rörelser till dem; 
flyg som fjärilen, stampa som Bombomen, vila som 
ide-djuret.

LITEN 

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

2. Se på uppslaget med Bombomen. Vad tror du hän-
der här och varför? 

3. Hur ser djuren ut i boken? Diskutera i grupp. Skapa 
sedan parvis ett fantasidjur som ingen sett förut. 
Hitta också på ett namn till djuret! 

4.  Djuren på omslaget har inga namn. Hitta på namn 
åt dem! 

MELLAN 

1. Diskutera i grupp vad rim är. Välj sedan parvis 
en dikt och leta efter rim. Hitta på några till rim till 
dessa ord. 

 2. Välj ett av djuren från boken, läs dikten och se på 
bilden. Hitta sedan tillsammans med hela gruppen på 
en sammanhängande berättelse om detta djur. Börja 
med “Det var en gång en...” 

3. Djurintervju. Arbeta parvis och turas om att vara 
intervjuare och djur. Nu får du fantisera att du är ett 
tidigare osett djur och berätta hurdant det är! 

4. Diktmassage. Läs högt några av dikterna i boken, 
tex Bombomen och Klumpantropus. Hitta tillsam-
mans på lämpliga massagerörelser till dikterna.  Läs 
sedan dikterna några gånger medan barnen turvis 
får massera varandra.  

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. Se på de olika djurens livsmiljöer. I hurdana miljöer 
och världar lever fantasidjuren? Hur trivs de, var 
sover de och vad äter de?  I hurdan livsmiljö mår vi 
människor och djur bra? Diskutera i grupp. 

3.  Dramatisera dikterna. Välj parvis en dikt. Fundera 
på vilka känslor den väcker och dramatisera den inför 
gruppen. 

4. Se på dikterna. Hittar du dikter som behandlar 
utanförskap och inkludering?  Diskutera dessa teman 
och dikter i grupp. 

5. Välj en dikt ur boken. Skriv en nyhetsartikel om 
detta djur som ingen sett förrän nu! 



S P R Å K B I T E N 

”Känslor”

Känslor Tilfinningar Tunteet

Følelser Kenslur Dovddut

Følelser Misigissutsit

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

LÄS ÄVEN: 

Loftar tú mær? av Rakel Helmsdal 

Råttan Bettan och masken Baudelaire av Annika Sandelin och Karoliina Pertamo 

Sorsa Aaltonen ja lentämisen oireet av Veera Salmi och Matti Pikkujämsä 

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


