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Handling:  Hundene og kaninene begynner å 
krangle om det gode graset. Kaninene vil helst 
ha graset for seg selv og skremmer bort hun-
dene. Men uten hundene smaker ikke graset så 
godt lenger.  

Tema: samarbeid, fellesskap, krangel, dyr, natur   

Samtale og aktiviteter:
TITTE-LESE med de aller yngste

Se på forsida sammen. Hvilke dyr tror dere det hand-
ler om? Tror dere at de to dyra er venner? 

Kan en kanin og en hund være venner? Lag et rol-
lespill der noen er kaniner og andre hunder, og lag 
lyder som kaniner og hunder. Prøv å løpe som kanin 
på side 31 og å være skremmende som hundene på 
side 9. 

LITEN 

1. Se på forsida. Hva tror dere boka vil handle om? 

2. Kan en kanin og en hund være venner? 

3. I boka lurer kaninene hundene. Tror dere kaninene 
er klokere enn hundene? 

4. Kjenner dere flere historier med en hund eller en 
kanin? Kanskje om deres egne kjæledyr? 

5. Hvorfor tror dere graset er bedre når hundene får 
lov til å bæsje på det? 

MELLOM

1. Hva handler boka om? 

2. Se på tegningen på side 21: Kaninene samarbeider 
om å lage nye tenner. Hva synes dere om ideen? Kan 
du finne på noe annet for å skremme hundene? 

3. Snakk sammen om hvordan dyra er illustrert. 

Hvorfor er den ene hunden gul og den andre lilla? 

4. Plutselig har graset blitt gult, det stikker og sma-
ker ikke like godt som før. Hva har skjedd?  

5. I slutten av boka deler hundene og kaninene på 
graset. Alle har forskjellige roller, og kaninene har 
skjønt at alle skal ha en plass på graset. Hva synes 
dere om slutten? Kan dere forklare hva det er kanine-
ne har skjønt?

STOR 

1. Hva likte du i boka? Hva likte du ikke? Var det noe 
som var vanskelig å forstå? Kan du se mønstre og 
likheter med andre historier? 

2. Finn fem verb fra boka som beskriver hundene eller 
kaninene. Er det noen ord dere lurer på? 

3. Sammenlign illustrasjonene på side 9 og 29. Snakk 
sammen om hva som foregår på bildene. 

4. Se på bildet på side 21: Hvorfor tror dere ideen 
fungerer så bra for kaninene?  

5. Historien handler om at plass skal være for alle. 
Snakk om vennskap og å dele med andre.   

6. Se på oppslaget på side 16 og 17: Skriv en tekst 
eller lag en tegning om det som skjer etterpå. 



S P R Å K H J Ø R N E T  

”Samarbeid”

Samarbete Samstarf Yhteistyö

Samarbejde Samstarv Ovttasbargu

Samarbeid Suleqatigiinneq
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Tagg bilder av leseopplevelser med #nordiskabokslukaren!


