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Den nordiska bokslukaren

SORSA AALTONEN 
ja lentämisen oireeet 
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Illustratör: Matti Pikkujämsä (Finland) 
Otava, 2019 
Nominerad till Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris år 2020 

Handling: Sorsa Aaltonen är en gräsand som 
förlorat sin flygförmåga och tillbringar sin tid i 
en ”bullkö” för att få mat, och prata med andra 
fåglar. Fåglarna pratar ofta om att flyga 
söderut. Sorsa Aaltonen känner sig utanför och 
drömmer i hemlighet om att flyga och längtar 
till fjärran länder. Men hur ska Sorsa kunna 
uppfylla sin dröm?   

Tema:  mod, existens, känslor, rädslor, 
drömmar, utanförskap, utveckling, djur

Samtal och aktiviteter:
TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Se på bilderna tillsammans med ditt barn. Vad gör 
de olika fåglarna? Lyssna på musik och lek att ni är 
fåglar som flyger

LITEN 

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

2.  Hur låter de olika fåglarna i boken?  Läs fågellju-
den högt och härma dem. Hitta på egna fågelljud och 
lyssna gärna på några riktiga fågelljud. Svanarna 
låter som tuba och basun. Lyssna på hur tuba och 
basun låter. Vilka andra instrument finns det? 

3. Mittuppslaget med de två svanarna. Lyssna på 
Svansjön och prova dansa/flyga som svanar till mu-
siken. Hur rör sig en gräsand jämfört med en svan? 
Vilken musik passar en gräsand?  

4. Rita och skapa olika fåglar med inspiration från 
boken. Du kan till exempel använda dig av återvin-
ningsmaterial, fingerfärg, modellera med mera. 

MELLAN 

1. Rita en egen omslagsbild till boken. 

2. Djur och farkoster som flyger och far. Vilka alla 
djur kan flyga? Skriv en lista. Vilka ljud har de?  
Vilka farkoster kan flyga? Skriv en lista. Vilka ljud kan 
de göra? Skapa en farkost som ännu inte finns. Ge 
farkosten ett namn. 

3. Bekanta er med titelsidan, med husen. På uppsla-
get innan har författaren skrivit en hälsning: “Tilläg-
nad dem vars drömmar ännu inte gått i uppfyllelse”. 
Diskutera drömmar och skapa era egna hus. Vilka 
drömmar har ni? Skriv in era drömmar i molnen på 
himlen ovanför hustaken.  

4. Det berättas att vissa fåglar i boken ska flytta. 
Någon vill till södra Sverige, någon vill till Asien. Un-
dersök kartor och fundera på vart du skulle flyga om 
du var en fågel. 

5. Rita ett stort hjärta på ett stort papper. Skriv in 
gruppens drömmar i hjärtat.

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. Gör en bildpromenad. Välj tre bilder ur boken, en i 
början, en i mitten och en slutbild. Använd bilderna 
som stöd för att bygga en muntlig berättelse.  



S P R Å K B I T E N

”Fågel”

Fågel Fugl Lintu

Fugl Fuglur Loddi

Fugl Timmiaq

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

3. Den här boken är en modern djurfabel. Skriv en 
egen djurfabel. Kasta tärning för att få reda på vad 
berättelsen ska heta.  

4. Välj några uppslag - skapa stillbilder av dem. Foku-
sera på kroppsspråk och miner. Låt kompisarna gissa 
vilket uppslag ni har skapat stillbild av.  

1 - Björnen
2 - Älgen
3 - Ekorren
4 - Abboren
5 - Humlan
6 - Grodan

1 - cykla
2 - dyka
3 - skriva sagor
4 - spela korgboll
5 - göra kullerbyttor
6 - sticka strumpor

som lärde sig

LÄS ÄVEN: 

Om du möter en björn av Malin Kivelä, Martin Glaz Serup och Linda Bondestam 

Ruusun matka (Rosie springer) av Marika Maijala 

Koira nimeltään Kissa ”Hunden som hette Katt” av Tomi Kontio och Elina Warsta 

Dröm om drakar av Sanna Tahvanainen och Jenny Lucander

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!




