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Handling: Heiki bor ensam med sina föräldrar 
långt från sina vänner. En dag hör han ett dunk 
utanför fönstret och ser något ligga på mar-
ken. Han går ut för att se vad det är. Det visar 
sig vara en månpojke. Heiki hjälper pojken och 
de leker ihop men månpojken saknar sin familj. 

Tema: saknad, ensamhet, vänskap

Samtal och aktiviteter:

TITTA-LÄSA  med de allra minsta

Titta på bilderna tillsammans med ditt barn. Vem av 
personerna på framsidan är månpojken och vem är 
Heiki? Bläddra igenom boken. Hur liknar de varandra 
och hur är de olika? Titta ut: hur ser månen ut i dag? 
Kan du rita månen? 

LITEN 

1. Titta på omslaget. Hur tror du Heiki och månpojken 
har det? Varför tror du det? 

2. Heiki leker ofta för sig själv. Kan du se vad han 
leker med när han är ensam? Tror du Heiki saknar att 
ha vänner? 

3. Vad skulle du ha visat månpojken om han hade 
landat hemma hos dig? Rita en teckning med det du 
skulle visa honom. 

4. Hur tror du att det är att bo i det blå huset? 

MELLAN 

1. Hur tänker du dig att ett rymdskepp ser ut? Rita 
ditt eget rymdskepp. 

2. På en av bilderna i boken finns en flaskpost. Skriv 
ett flaskpostbrev till månpojken Ankor. 

3. När tror du Heiki känner sig ensam? Känner du dig 

ensam ibland? Vad kan man göra för att känna sig 
mindre ensam? Diskutera i par. 

4. Hur tror du månpojkens familj ser ut? Rita porträtt 
av dem och skriv lite om de olika familjemedlemmar-
na. 

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. Titta på uppslagen utan text i boken. Vilken känsla 
förmedlar bilderna? 

3. Månpojken saknar sina föräldrar och Heiki saknar 
vänner. Saknar du någon? 

4. Gör en tecknad serie om Heiki som reser till mån-
pojken. Hur tror du det ser ut hemma hos månpojken 
och hur är det för Heiki att vara på månen? Ta reda 
på vad en människa behöver för att kunna vistas på 
månen. 

5. Vad kan Heiki och månpojken lära sig av varandra? 
Eller vad kan du och en månpojke lära av varandra? 
Diskutera i par. 



S P R Å K B I T E N

”Ensamhet”

Ensamhet Einmanaleiki Yksinäisyys

Ensomhed Einsemi Oktonasvuohta

Einsemd Kiserliorneq

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

LÄS ÄVEN: 

Ud af det blå av Rebecca Bach-Lauritsen och Anna Margrethe Kjærgaard  

Oliver av Birgitta Sif 

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


