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Den nordiske bokslukeren
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Nominert til Nordisk råds barne- og 
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Handling: Sorsa Aaltonen er en stokkand som 
har mistet evnen til å fly og tilbringer tida i 
“bollekø” for å få mat og prate med andre 
fugler. Fuglene prater ofte om å fly sørover. 
Sorsa Aaltonen føler seg utenfor, drømmer i 
hemmelighet om å fly og lengter til fjerne land. 
Men hvordan skal Sorsa få oppfylt drømmen 
sin?   

Tema:  mot, eksistens, følelser, frykt, drømmer, 
utenforskap, utvikling, dyr

Samtale og aktiviteter:
TITTE-LESE med de aller yngste 

Se på bildene sammen med barnet ditt. Hva gjør de 
forskjellige fuglene? Lytt til musikk og lek at dere er 
fugler som flyr.

LITEN 

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

2.  Hvordan låter de forskjellige fuglene i boka?  Les 
fuglelydene høyt og herm etter dem. Finn på egne 
fuglelyder og hør gjerne på noen ordentlige fugle-
lyder. Svanene høres ut som tuba og basun. Hør på 
hvordan tuba og basun låter. Hvilke andre instrumen-
ter finnes? 

3. Midtoppslaget med de to svanene. Lytt til Svane-
sjøen og prøv å danse/fly som svaner til musikken. 
Hvordan beveger en stokkand seg sammenlignet med 
en svane? Hvilken musikk passer for en stokkand?  

4. Tegn og lag forskjellige fugler med inspirasjon fra 
boka. Du kan for eksempel bruke gjenbruksmateriale, 
fingermaling, modellere med mere.

MELLOM

1. Tegn et eget omslagsbilde til boka. 

2. Dyr og farkoster som flyr og drar. Hvilke dyr kan 
fly? Skriv en liste. Hvilke lyder har de?  
Hvilke farkoster kan fly? Skriv en liste. Hvilke lyder 
kan de lage? Skap en farkost som ikke finnes ennå. Gi 
farkosten et navn.
 
3. Bli kjent med tittelsida, med husene. På oppslaget 
før har forfatteren skrevet en hilsen: “Tilegnet dem 
med drømmer som ennå ikke har gått i oppfyllelse.” 
Diskuter drømmer og skap egne hus. Hvilke drømmer 
har dere? Skriv drømmene inn i skyene på himmelen 
ovenfor hustakene.  

4. Det fortelles at noen fugler i boka skal flytte. Noen 
vil til Sør-Sverige, noen vil til Asia. Undersøk kart og 
tenk over hvor du ville flydd om du var en fugl. 

5. Tegn et stort hjerte på et stort ark. Skriv gruppas 
drømmer inn i hjertet.

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. Ta en bildetur. Velg tre bilder fra boka: et fra 
begynnelsen, et fra midten og et fra slutten. Bruk 
bildene som støtte for å bygge en muntlig fortelling.  



S P R Å K H J Ø R N E T

”Fugl”

Fågel Fugl Lintu

Fugl Fuglur Loddi

Fugl Timmiaq
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3. Denne boka er en moderne dyrefabel. Skriv en egen 
dyrefabel. Kast terning for å finne ut hva fortellingen 
skal hete. 

4. Velg noen oppslag – lag tablåer av dem. Fokuser 
på kroppsspråk og miner. La vennene gjette hvilket 
oppslag dere har tatt utgangspunkt i. 

1 - Bjørnen
2 - Elgen
3 - Ekornet
4 - Abboren
5 - Humla
6 - Frosken

1 - sykle 
2 - dykke
3 - skrive eventyr
4 - spille kurvball
5 - stupe kråke
6 - strikke strømper

som lærte seg å
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