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Den nordiske bokslukeren

Aqipi                               
– til sommerfest
Forfatter og illustratør: Naja Rosing-Asvid 
(Grønland) Milik Publishing, 2014 
Nominert til Nordisk råds barne- og 
ungdomslitteraturpris 2015 

Handling: Det er sommer, menneskene har 
flyttet ut til sommerplassen, og en heftig 
duell mellom sjamanen og naboplassens store 
bjørnejeger finner sted. Den lille hjelpeånden 
Aqipi blir tilkalt til menneskenes verden for å 
hjelpe sjamanen sin.   

Tema: Grønlandsk kultur, sjamanisme, 
tradisjoner, lek, sommer

Samtale og aktiviteter:

TITTE-LESE med de aller yngste 

Se på bildene sammen med barnet ditt. Hvilke spen-
nende detaljer kan dere finne?  Hva gjør barna? Prøv 
å finne Aqipi på sidene. Trom på en tromme og dans 
med barnet. 

LITEN 

1. Se på omslaget: Hva tror du boka handler om? 

2. Se på bildene i begynnelsen av boka. Hva er Aqipi 
for et vesen? 

3. I åndeverdenen leker Aqipi og Qisu sammen. Tegn 
og mal vennene i forskjellige former. 

MELLOM 

1. Hva trengs det hjelp av Qisu til? 

2. Finn på en egen magisk formel som du kunne bruke 
for å tilkalle en hjelpeånd.  

3. Velg et oppslag og snakk med et par om hva som 
skjer. 

4. Hvilke forskjellige leker leker menneskebarna? 

5. I slutten av boka finner du instruksjoner for å lage 
snurrebasser og en gressdokke. Lag en egen snurre-
bass eller gressdokke.  

STOR 

1. Hva likte du i boka? Hva likte du ikke? Var det noe 
som virket vanskelig? Ser du mønstre og koblinger til 
andre fortellinger? 

2. Bokas undertittel er “til sommerfest”. Hva er en 
inuittisk sommerfest? Hva gjør man på disse som-
merfestene?  Finn ut av det!  

3. Se på bildene og les i teksten. Hva brukes selen til? 

4. Forestill deg at du har en hjelpeånd. Tegn et 
portrett av den, hvordan den ser ut i åndeverdenen 
og i menneskeverdenen. Beskriv hvordan den er og i 
hva slags situasjoner den hjelper deg. Hvordan beve-
ger den seg mellom verdenene, hvilken regle reagerer 
den på? 

5. Lag en liste over alt nytt du har lært deg etter å ha 
blitt kjent med boka. 

6. Finn fram til noen kulturer der sjamanisme er 
vanlig. 

7. Finn ut hva en inuittisk maskedans er, og finn en 
maskedans på Youtube. Hvilke tanker får du?



S P R Å K H J Ø R N E T 

”Sommer”

Sommar Sumar Kesä

Sommer Summer Geassi

Sommer Aasaq

svensk dansk norsk islandsk færøysk grønlandsk finsk nordsamisk

LES OGSÅ: 

Aima qaqqap Arnaalu av Bolatta Silis-Høegh

Merk bilder av dine leseopplevelser med #nordiskabokslukaren!


