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Om boken
Götebosska för små knickedicker är änna en dialektal 
ordbok på rim som tagit ut svängarna ordentligt.  

Följ med de två knickedickerna runtom i staden 
där alla heter Glenn. Från en halv special vid 
Poseidon till en halledônare vid 
Drömmarnas kaj. Från en knôkfull  
4-ans spårvagn till en gôrgo’ fesk med 
dillsås i bamba. 

Väl valda ord och meningar från 
götebosskans repertoar 
ackompanjeras av färgglada och 
detaljrika akvarellillustrationer. 

När syskonen Sanna och Johan Larén sonderade 
terrängen efter barnböcker på götebosska fann de 
bara ett gôrstort tomrum i barnlitteraturen.  
“Det var änna tetigt”, tyckte de. “Då får vi la 

skriva en själva!” 

När skrivandet var i rullning kontakade de 
barndomskompisen Ellen Odlöw som är 
gôrbra på att rita. Hon tackade genast ja 
till uppdraget! 

Sanna, Johan och Ellen delar en kärlek 
för språk och dialekter i allmänhet, och 

för götebosskan i synnerhet.  
Och kanske viktigast av allt – eftersom 

detta är en bok man ska skratta kring hjälper 
det om trion bakom trådarna delar samma, 

gôrgoa humor. 

Hur boken blev till



Om upphovspersonerna
Barnboksförfattaren Sanna Larén debuterade 2018 
och har sedan dess släppt flertalet böcker på Idus 
förlag. Till exempel har hon skrivit bilderboksserien 
om Billie Lou och Lille Bo som blandar humor och 
värme med sorg och allvar.  

Johan Larén debuterade som författare med den här 
boken. Han är utbildad lärare och jobbar som 
innesäljare på Liseberg. 

Ellen Odlöw är den som illustrerat boken. Det är 
den andra bilderboken hon varit med och skapat 
bilder till. Annars arbetar hon som bild- och 
engelsklärare på en högstadieskola.  

Sanna      Johan      Ellen



 

Högläsning
Boken lämpar sig mycket väl för högläsning.  
Gärna med en go’ götebossdialekt!  
Låt eleverna ta del av illustrationerna under 
läsningen.  

Ordförståelse
Varje uppslag innehåller minst två ord på götebosska. 
Längst bak i boken finns en lista över orden och dess 
betydelser. 
Några av orden vi valt kan ha fler betydelser och en 
annan stavning än de som står i ordlistan. Vi har valt 
de betydelser och stavningar som ligger oss närmast 
om hjärtat! 

Låt eleverna tillsammans förklara vad orden betyder. 
Det finns säkert ord de redan känner till. Andra ord 
går kanske att gissa sig till medan resten kräver en titt 
i ordlistan. 



 

Fler götebosska ord
Eleverna sitter kanske inne på fler goa götebosska ord. 
Låt dem dela med sig av dessa! 

Tips! 
Fråga efter ett göteborgslexikon på biblioteket. De är 
fullknôkade med götebosska ord och intressant fakta 
om ordens ursprung.

Mer om götebosskan
Vi vill även tipsa dig som lärare om UR’s programserie: 
”Svenska förklarad”. Serien handlar om svenskans olika 
dialekter och avsnitt 8 om just göteborgskan. 

”Göteborgskan tillhör götamålen och är lätt att känna 
igen. Och många tror kanske att den funnits väldigt 
länge i Sverige, men den är faktiskt en av våra nyare 
dialekter. Men hur uppstår en dialekt egentligen? Och 
vad är det som gör att just göteborgskan sprider sig till 
nya områden, utanför Göteborg? Språkforskaren Jenny 
Nilsson berättar allt du behöver veta om dialekten och 
dess karaktäristiska klang.” 



Götebosska kändisar
Boken rymmer många kända platser, personer, 
byggnader, statyer och sevärdheter. Framförallt i 
bilderna, men också i texten.  

Kan ni hitta de alla? 

Platser: 
Götaplatsen 
Liseberg 
Mölndalsbro 
Röda sten 
Frihamnen 
Drömmarnas kaj 

Personer: 
Ronny Jönsson 
Leif  ”Loket” Olsson 
Kurt Olsson 
Håkan Hellström 

Byggnader: 
Skansen Lejonet 
Stadsteatern 
Stadsbiblioteket 
Svettekôrka 
Läppstiftet 

Statyer och sevärdheter: 
Gustav II Adolf  
Lisebergstornet 
Eriksbergskranen 
SKF-hjulet 
Poseidon 
Älvsborgsbron 
Götaälvbron 



 

Skriv egna göteboss-rim
Boken är uppbyggd på rim. Låt eleverna skapa egna 
rim innehållande götebosska ord.  

Tips!  
Dela in eleverna i par. Skriv ner ett 
antal göteborgska platser och 
göteborgska ord på små lappar.  
Låt elevparen dra en plats och ett ord. 
Utifrån lapparna skriver de sen ett rim 
och ritar en passande bild till rimmet 
med platsen och knickedickerna i. 

Rita en gôrlång spårvagn
På nästa uppslag i lärarhandledningen finns 
en mall över en spårvagnsdel. Denna har 

Ellen Odlöw ritat.  

Kopiera upp och låt eleverna skapa sin 
egen drömdel av en spårvagn.  
Kanske är den blommig eller svart 
som natten.  

Vilka sitter där i fönstren och 
kikar ut? Är det en katt eller hela 
tjocka släkten? 

Häng sedan upp de färdiga 
spårvagnsbilderna på en rad efter 
varann. 



 



 Skapa med skräp
På bokens framsida finns byggnader, broar och 
sevärdheter skapade av skräp. 

Låt eleverna skapa egna Göteborgsverk av skräp de 
tar med sig hemifrån eller som redan finns på 
skolan.  

Och det finns ju långt fler byggnader, 
statyer och grejer i Göteborg än de som 
ryms i boken. Som t.ex. Kopparmärra, 
Paddanbåten eller varför inte en 
åkattraktion på Liseberg. 

Hej och hå, skapa på änna! 



Besök Göteborg
Har ni möjlighet att besöka Göteborg 
tillsammans IRL? Gött i så fall!  

Annars kan ni ju alltid ta er en rundtur på 
Google Earth och kolla in var våra 
knickedicker käkar halv special eller môlar en 
Hagabulle.  

Kontakta oss 
Du får gôrgärna kontakta oss som har gjort boken.  
Kanske har du några några frågor till oss eller så 
vill du att vi kommer och besöker er skola.  

Sanna Larén 
e-post: sannalaren@hotmail.com 
tel: 0733 87 01 19 

Vill du komma i kontakt med Idus förlag? 
e-post: info@idusforlag.se 
tel: 031 762 08 99 

Boken på Idus hemsida: 
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