
Av Astrid Lindgren

Astrid Lindgren er en svensk forfatter. Hun har skrevet mange 
kjente bøker. Du har kanskje lest om Pippi Langstrømpe og Emil i 
Lønneberget? Astrid Lindgren har også skrevet en bok om 
Karlsson på taket.

Karlsson er en passe tykk mann som bor på taket til Lillebror. 
Karlsson kan fly. Han har en propell på ryggen. 

Karlsson vet ikke alltid hvilke regler man bør følge. Lillebror 
opplever ofte at Karlsson ikke deler eller tar ting som ikke er 
hans. Karlsson kan også lyve og ødelegger lekene til Lillebror. 
Karlsson vil bare ha det gøy og ikke følge teite regler. Han får 
Lillebror til å gjøre nye ting og stole mer på seg selv. 

2) I hvilket land bor Karlsson?

3) Beskriv Karlsson

4) Hva lærer Lillebror av Karlsson?

5) Hvorfor tror du Karlsson oppfører seg slik han gjør?

1) Hvilken forfatter har skrevet om Karlsson?



Av Astrid Lindgren

I boken om Karlsson møter du Lillebror som bor i Sverige. Lillebror 
heter egentlig Svante og er 8 år. Han har få venner og ønsker seg 
veldig en hund.

En dag kommer Karlsson flyvende inn vinduet hans. Karlsson har en 
propell på ryggen og kan fly. Han bor på taket til Lillebror.

Karlsson er en passe tykk mann. Han kaller seg verdens beste 
Karlsson. Karlsson har ikke lært seg hva som er rett og galt. Han 
gjør ofte ting som ikke er lov å gjøre. En gang spiser han opp alt 
godteriet til Lillebror uten å spørre om lov!

Ingen i familien til Lillebror tror at Karlsson finnes, for han flyr sin 
vei hver gang han har gjort noe galt. Da får Lillebror skylden. 
Heldigvis dukker Karlsson opp i bursdagen til Lillebror og alle får 
treffe han.  

1) Hva vil det si å være ensom?

2) Kjenner du noen som er ensom? 

3) Hva tror du hadde skjedd dersom alle oppførte seg som Karlsson? 

4) Ingen tror på Lillebror når han forteller om Karlsson. Har du 
opplevd å fortelle sannheten, men allikevel ikke bli trodd? Fortell 
hva som skjedde.


