
Lilla bokkassen 
Ett samarbete mellan Luckan och andra  
finlandssvenska aktörer som arbetar med läsglädje. 

Lilla bokkassen innehåller varierande finlandssvenskt läsfrämjande material – som pedagoger  
och kulturaktörer kan använda med barngrupper. I bokkassen finns det bland annat spel och böcker,  
samt inspirerande och pedagogiskt material som man kan använda då man vill arbeta med  
berättande eller skrivande.  

Bokkassen kan lånas från Luckan av pedagoger och kulturaktörer som arbetar med barn som är 3-8 år. 
Vid mån av möjlighet kan bokkassen även lånas av privatpersoner.  

Ifall du har några frågor angående den Lilla bokkassen eller materialet,  
kontakta barnkultur@luckan.fi. 

Luckan tar även gärna emot tips om finlandssvenskt läsfrämjande material som kunde finnas  
med i bokkassen. 

BARNKULTUR

mailto:barnkultu@luckan.fi
mailto:barnkultu@luckan.fi


BARNKULTUR

Hönan Henna ska ha kalas för sina vänner och läsaren får följa hur hon fixar och fejar och gör det fint. 
Hon stiger upp tidigt, plockar bär, bakar paj, bakar bröd och polerar vattenkannan och alla glasen. Klock-
an tickar och dagen går och Henna bara fixar mer och mer. Hon ser fram emot en  
rolig fest med sina vänner men blir mer stressad och mer trött och hittar fjäder på fjäder runt  
omkring sig och märker att något är fel...  

Diskussion 
Fråga barnen ifall de varit på ett roligt kalas nån gång? Tycker barnen om kalas? Vad är roligast och bäst 
med att ha kalas? Finns det något som är mindre roligt med kalas?  

Fastän det är väldigt roligt att ha kalas och man är förväntansfull och ser fram emot det kan det ibland bli 
stressigt och lite jobbigt. Varför blir hönan stressad och tappar fjädrarna? Vad borde hönan Henna ha 
tänkt på så att inte alla fjädrarna skulle ha fallit av?  
 
Pyssel 
Pyssla hönan Henna och hennes gäster och deras kalas med färgglada fjädrar på färgglatt papper. 

Hönans kalas 
Nadja Andersson  

Boken är utgiven av Schildts & Söderströms .  
Inspirationsmaterialet är gjort av Luckan. 
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Den ofantliga Rosabel 
Malin Kivelä & Linda Bondestam 

Boken är utgiven av Förlaget.  
Inspirationsmaterialet är gjort av Luckan. 

Rosabel drömmer om att springa över regnbågar, om att vara den som blir vald och den som är  
populär. Men då hon vaknar är allt lerigt, vanligt och lite fult igen. De andra hästarna i stallet som är stora 
och vackra säger elaka saker åt Rosabel som är liten, tjock och stark, alldeles som en ponny ska vara. Det 
blir spännande när Rosabel träffar ett djur med likadan attityd som hon rymmer iväg med.  

Känslor och utanförskap är bra teman att fundera på med barnen i samband med denna bok. Rosabel är 
arg och vresig och det är viktigt att lyfta upp att ilska och butterhet också är känslor som är okej. 

Diskussion  
Hurdan är Rosabel? Hurdana är de andra hästarna i stallet? “Tung och fet! Tung och fet! Smidig som en 
död manet!” Ropar de andra hästarna åt Rosabel när hon inte kan hoppa över hindren med sina små kor-
ta ben. Hur känns det om någon säger något illa åt dig? Varför tror ni att hästarna sade på ett  
sådant sätt till Rosabel? Vad ska man säga och göra om någon ropar så fult åt en? Vad ska man göra om 
man hör att någon säger något som inte är snällt åt någon annan? Hurdant är “Djuret”, Rosabels kompis? 
Vad är det för sorts djur?  

Pyssel 
Pyssla en bild på hur du skulle se ut om du vore en häst eller ponny. 
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Nyckelknipan är en vacker och finurlig bok på rim som är rolig att läsa tillsammans med barn. 
Redan bokens titel, Nyckelknipan, visar på den humoristiska glimten i ögat som finns i hela boken.  
Illustrationerna är roliga och inspirerande och det är intressant att titta på detaljerna.  
Mitt i allt det humoristiska finns mycket som den vuxna läsaren känner igen, som till exempel  
depression, perfektionism och problem med föräldrar som bråkar, samt ett klassiskt nättroll som  
barnen inte alls behöver notera. Dessa karaktärer tillför en dimension till boken som är extra rolig för 
vuxna.  

Diskussion 
Fundera tillsammans med barnen på hurdana de olika karaktärerna är och vad de tycker om. Det bor 
många olika människor i huset och det finns mycket att titta på. Vilken lägenhet är finast, i  
vilken skulle barnen vilja bo i? Varför samlar man på godis utan att äta, som farbror Harry gör? Vad skulle 
vara bra med att bo ensam utan vuxna som den lilla vännen gör? Prinsessan trivdes inte på sitt slott som 
var för stort och är jättenöjd med en liten lägenhet. Skulle barnen hellre bo i slott eller en lägenhet?p 

Pyssel 
Rita, limma och pyssla ett hus med olika personer i varje lägenhet och fundera på deras personligheter 
och intressen. Fundera på hur barnens lägenheter skulle se ut om de fick välja själv. Vad tycker de om 
och hur skulle de ha det i sitt hem om de fick välja.  

Nyckelknipan 
Sanna Mander  

Boken är utgiven av Schildts & Söderströms.  
Inspirationsmaterialet är gjort av Luckan. 
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Kurre Snobb och popcornen är en berättelse om fåfänga och frosseri och om vänskap som räddar allt till 
sist. Londonekorren Mr Snobb som har en svaghet för pråliga kläder och glimmande guld visar sig 
också ha en svaghet för popcorn. Han gör allt han kan för att få de små vita molnen som är doppade i 
smör. Det går så långt att han ger upp allt han bryr sig om; sina nya fina kläder, sin  
guldklocka och musikalbesöket med sin vän Råttan. Som tur är Råttan en riktigt god vän som ser igenom 
alla Kurre Snobbs svagheter. Råttan ser honom som han är och räddar honom från sig själv.  

Diskussion 
Kurre Snobb är kanske inte en så sympatisk karaktär, han är självcentrerad, ytlig och lättfrestad av goda 
saker att äta och av sådant som glittrar och glimmar.  Det kan vara intressant att fundera på de egna 
svagheterna i förhållande till honom. Hurdan är Kurre Snobb? Vad tycker han om att göra och vad är vik-
tigt för honom? Vilka andra karaktärer tycker barnen är intressanta, roliga, eller skrämmande? Att tycka 
om att klä sig fint och att tycka om att andra tycker att man ser bra ut är ju väldigt vanligt och mänskligt. 
Men om man bryr sig alldeles för mycket om kläder och bling börjar det bli ett problem. När går man över 
gränsen? Vad tycker det att är fint? Varför? Är det någon skillnad vad som är fint hos pojkar och flickor? 

Pyssel 
Skapa kläder av popcorn. Ha en stor kartong som bakgrund och låt barnen skapa sitt  
favoritklädesplagg av popcorn. Limma popcornen på kartongen och håll en modeshow i gruppen när allas 
verk torkat. 

Kurre Snobb och popcornen 
Sanna Tahvainen & Lena Frölander-Ulf  

Boken är utgiven av Schildts & Söderströms.  
Inspirationsmaterialet är gjort av Luckan. 
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I boken Vildare värre Smilodon får läsaren följa Annok Sarri och Karin Bergström på lekis under några 
timmar då hela deras värld förändras och ingenting blir sig likt igen. Vissa saker är som de alltid varit; de 
leker och delar en värld fylld med intressanta urtidsdjur och lejon. De andra barnen stör dem och inkräk-
tar i deras värld och Annok blir blixtrande arg så som hon “alltid” blir, enligt de andra barnen. Sedan går 
Annoks vildhet för långt, igen, och Karin plockar upp skärvor, försöker trösta och medla.  
Annok lämnar lekis och flyttar långt bort och Karin blir ensam kvar.  
 
Det är stora viktiga frågor om vänskap och förlust som tas upp i denna bok som är fantasieggande, 
rörande, varm och kärleksfull på samma gång. Jenny Lucanders illustrationer som är vackra och 
gränsöverskridande tar oss ut till rymden, tillbaka i tiden till Big Bang och hem på ett ögonblick. 

Diskussion 
Ilska och frustration är svåra känslor. Fråga barnen när de blir arga och varför? Och fundera  
tillsammans ifall man kan stoppa ilskan om den “går för långt". Hur känns det att vara arg? Varför är An-
nok så arg? Vilka känslor brukar barnen känna? Hur kan man dela med sig av sina känslor med andra på 
bra sätt? Hur kan man visa att man är arg, ledsen, vild eller glad?  

Pyssel 
Rita olika känslor, till exempel hur det känns att vara arg, sorgsen, sprallig och glad. Fundera särskilt på 
vilka färger som passar ihop med och beskriver de olika känslorna.

Vildare, Värre, Smilodon 
Minna Lindeberg & Jenny Lucander  

Boken är utgiven av Förlaget.  
Inspirationsmaterialet är gjort av Luckan. 
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Vesta-Linnéa drömmer en mardröm om brunnshäxan som finns på landet. Hon får svårt att sova och 
tänker bara på hemskheter då hon borde ligga lugn och trygg i sin säng. Hon är en stor flicka och förstår 
att mamma behöver sova för att orka, och att sjuka och mindre syskon behöver mamma mer om nätterna 
än Vesta-Linnéa. Hon bestämmer sig för att ensam klara av sina rädslor och helt enkelt sova mindre. Hon 
tassar upp och tittar på mamma nu och då för att se att hon är där hon ska vara. Men när mamman 
märker att hennes lilla stora flicka är alldeles ensam och rädd, både för hemskheter och för att störa 
mamma på natten, gör hon så att allt blir bra till slut.  

Vesta-Linnéas rädsla och oro är väl beskriven och det är lätt att känna igen sig i hennes upplevelse. 
Problem med att somna och att sova är väldigt vanliga och barnen känner säkert igen sig själv eller  
andra i sin närhet.  

Diskussion 
Vesta-Linnéa drömmer hemska drömmar och får svårt att sova. Fråga barnen om de brukar drömma 
mardrömmar? Hur gör barnen då de har drömt mardrömmar och har svårt att sova? Kommer de ihåg en 
rolig dröm de vill berätta om? Har barnen något speciellt som de sover med eller inte kan sova utan? Vad 
brukar barnen göra på kvällen innan ni somnar? Hur kan man skilja på vad är dröm och verklighet? 

Pyssel 
Be barnen rita en dröm eller en mardröm de haft och fundera på hur drömmen kunde ha ett annan sorts 
slut - så att allt blir bra.

Sov nu, Vesta Linnéa 
Tove Appelgren 

Boken är utgiven av Förlaget.  
Inspirationsmaterialet är gjort av Luckan. 
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Boken om det blyga barnet som tillsammans med sin hund Fidel vågar utforska också det  
skrämmande havet är stämningsfull och varm. Sommarens ljusa härlighet balanseras av de svarta, svala 
undertonerna som Frölander-Ulf skapar med sin illustrationsteknik. Bottenfärgen i bilderna är svart och 
det ger ett alldeles särskilt djup till berättelsen. Läsaren får åka på äventyr allra längst ner till bottnet till-
sammans med Fidel och den nya bekantskapen Bob Gädda. 

Diskussion 
Barnet i berättelsen är försiktigt inför det stora och skrämmande och tycker inte alls om pratsamma 
sommarbekanta så som pappan gör. Människor är olika och tycker om olika saker, och hur situationer 
som är obekväma och skrämmande för någon, kan upplevas som till och med roliga av någon annan. Det 
är modigt att vara rädd och ändå våga pröva på nya saker. Orden är få i boken och bilderna är  
detaljrika och väcker nyfikenhet och diskussion. Har barnen gjort något som ni varit rädda för att göra 
men sedan vågat göra det? Varför kan vissa saker kännas skrämmande? Hur kan man bygga upp mod 
eller hjälpa andra att vara modiga?  

Pyssel 
Skapa ett konstverk om havet, om ett stormigt, djupt hav. Havet vid Antarktis, vid ett korallrev och pyssla 
alla som bor i havet. Fyll ett helt kartongpapper och gör havsdjur av alla de slag. 

Pappa, jag och havet 
Lena Frölander-Ulf 

Boken är utgiven av Förlaget.  
Inspirationsmaterialet är gjort av Luckan. 
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De tre vännerna, Lu, Maude och Brie, hittar ett övergivet ägg. De ska lösa mysteriet och ta reda på vems 
ägget är. Vännerna bor i samma hus och i huset finns många olika familjekonstellationer. Under berät-
telsens gång får läsaren reda på att barn och ungar kommer till familjer på olika sätt. De olika konstella-
tionerna med en vuxen, många vuxna, ett barn, flera barn eller inga barn behöver kanske inte ens kom-
menteras i läsningen av boken. Det är skönt och självklart att det finns många sätt att vara familj på och 
att familjer ser olika ut. De tre huvudkaraktärerna löser ett mysterium i den trygga och välkända värld där 
deras hus med alla de intressanta invånarna finns. Illustrationerna i boken är  
detaljerade, humoristiska och ledtrådar kan hittas där snarare än i texten. Det är roligt att upptäcka dem 
tillsammans med dem man läser boken med.  

Diskussion 
Uppslaget med drömmen om vem som kommit ur ägg kan bygga upp intressanta diskussioner om  
däggdjur, att vi också är däggdjur som dricker mjölk från vår mamma. Diskutera med barnen om alla som 
bor i samma hus. Hurdana djur kommer ut ur ägg? Vilken var barnens favoritfamilj i boken?  
Varför? 

Pyssel 
Gör ett stort kartonghus tillsammans med barnen, där alla barn får ett eget rum som får se ut precis så 
som de vill. 

Ägget 
Sanna Sofia Vuori & Linda Bondestam 

Boken är utgiven av Förlaget.  
Inspirationsmaterialet är gjort av Luckan. 
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Denna bok för små och större är en stämningsfull, hoppfull och ljus diktsamling. Dikter om glädjen över 
att ljuset kommer tillbaka efter mörk vinter och hur naturen vaknar till liv. Bilderna och texten samverkar 
och bildar en barnsligt glad helhet. Hela boken är svävande lätt och vardagsnära på en och samma gång. 
Den är som ett koncentrat av barndom, en sammanfattning av glädjen som man hittar i naturen och i 
vardagen då man delar dem med barn.  

Diskussion 
Två av dikterna är mörkare illustrerade och har mindre idylliska teman än resten och de är uppfriskande 
och fungerar som fin kontrast till de andra. Dikten om Ormskogen tar upp rädsla på ett belysande sätt 
och kan användas som inledning till en diskussion om naturen, rädslor och mörker. 
Fråga barnen vad deras favoritårstid är? Vad tycker de är finaste med de olika årstiderna? Vad är typiskt 
för de olika årstiderna? Vad tänker barnen på då de hör höst eller vår? Vilken sorts natur tycker barnen är 
finast skogen, havet, berg eller något annat? Brukar barnen gå på utflykt? Vart skulle barnen gå på utflykt 
om de fick välja själv? 

Pyssel 
Välj en dikt som barnen tycker speciellt mycket om och arbeta vidare med den. Skriv en till vers  
tillsammans, rimma och hitta på med barnen. Arbeta kring de olika årstiderna och gör en bild med vad 
barnen brukar göra i naturen och vad de tycker om under årets gång. Gå på utflykt och ha med  
matsäck och spana efter hur man ser vilken årstid det är. Prata med barnen om skillnaderna mellan vår, 
höst, vinter och sommar. 

Rassel Prassel Promenad 
Hanna Lundström & Maija Hurme 

Boken är utgiven av Schildts & Söderströms.  
Inspirationsmaterialet är gjort av Luckan. 
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Redovisning
Gruppens namn och ort: 

Antal barn och deras ålder: 

Vilken bok arbetade gruppen med? 

Vad diskuterades och vilka övningar gjordes efteråt? 

*Lämna gärna in barnens egna tankar och bildmaterial, 
så de kan publiceras på Luckans blogg.


