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Den nordiske bogsluger

Aqipi                               
– til sommerfest
Forfatter og illustrationer: Naja Rosing-Asvid 
(Grønland) Milik Publishing, 2014 
Nomineret til Nordisk Råds børne- og 
ungdomslitteraturpris 2015 

Handling: Det er sommer, og menneskene 
er flyttet ud til sommerbopladsen, hvor 
et drabeligt opgør mellem shamanen og 
nabobopladsens store bjørnejæger udspiller 
sig. Den lille hjælpeånd Aqipi bliver kaldt til 
menneskenes verden for at hjælpe sin shaman.   

Tema: Grønlandsk kultur, shamanisme, 
traditioner, leg, sommer

Samtale og aktiviteter:

KIGGELÆS med de alleryngste 

Se på billederne sammen med dit barn. Hvilke spæn-
dende detaljer kan I finde?  Hvad laver børnene? Prøv 
at finde Aqipi på siderne. Trom på en tromme, og 
dans med barnet.  

LILLE 

1. Se på omslaget: Hvad tror du, at bogen handler 
om? 

2. Kig på billederne i starten af bogen. Hvad er Aqipi 
for et væsen? 

3. I åndeverdenen leger Aqipi og Qisu sammen. Tegn 
og mal vennerne i forskellige former. 

MELLEM 

1. Hvad er der brug for Qisus hjælp til? 

2. Find din egen magiske formel, som du ville kunne 
bruge til at tilkalde en hjælpeånd.  

3. Vælg et opslag, og tal med børnene to og to om, 
hvad der sker. 

4. Hvilke lege leger menneskebørnene? 

5. I slutningen af bogen er der instruktioner, så man 
kan lave snurretoppe og græsdukker. Lav jeres egen 
snurretop eller græsdukke.  

STOR 

1. Hvad syntes du om bogen? Hvad brød du dig ikke 
om? Var der noget, der var svært at forstå? Kan du se 
mønstre og ligheder med andre historier? 

2. Bogens undertitel er ”til sommerfest”. Hvad er en 
inuitisk sommerfest? Hvad laver man til disse som-
merfester?  Find mere information!  

3. Kig på billederne, og læs teksten. Hvad bruges 
sælen til? 

4. Forestil dig, at du har en hjælpeånd. Tegn et billede 
af, hvordan den ser ud i åndeverdenen og i men-
neskeverdenen. Beskriv, hvordan ånden er, og i hvilke 
situationer den hjælper dig. Hvordan bevæger den 
sig mellem verdenerne, og hvilken remse reagerer den 
på? 

5. Lav en liste over alt det, du har lært ved at læse 
bogen. 

6. Find nogle andre kulturer, hvor der forekommer 
shamanisme. 

7. Find ud af, hvad en inuitisk maskedans er, og find 
en maskedans på YouTube. Hvad får den dig til at 
tænke på?



S P R O G D E L E N

”Sommer”

Sommar Sumar Kesä

Sommer Summer Geassi

Sommer Aasaq

svensk dansk norsk islandsk færøsk grønlandsk finsk nordsamisk

LÆS OGSÅ:

Aima qaqqap Arnaalu af Bolatta Silis-Høegh

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


