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Den nordiska bokslukaren

Aqipi                               
– til sommerfest
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Nominerad til Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris 2015 

Handling: Det är sommar, människorna har 
flyttat ut till sommarplatsen och en häftig 
duell mellan shamanen och grannplatsens 
stora björnjägare äger rum. Den lilla 
hjälpanden Aqipi blir kallad till människornas 
värld för att hjälpa sin shaman.   

Tema: Grönländsk kultur, shamanism, 
traditioner, lek, sommar

Samtal och aktiviteter:

TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Se på bilderna tillsammans med ditt barn. Vilka 
spännande detaljer kan ni hitta?  Vad gör barnen? 
Försök hitta Aqipi på sidorna. Trumma på en trumma 
och dansa med barnet.  

LITEN 

1. Se på omslaget: Vad tror du, att boken handlar 
om? 

2. Se på bilderna i början av boken. Vad är Aqipi for 
ett väsen? 

3. I andevärlden leker Aqipi och Qisu tillsammans. 
Rita och måla vännerna i olika former. 

MELLAN 

1. Till vad behövs Qisus hjälp? 

2. Hitta på en egen magisk formel som du kunde 
använda för att kalla en hjälpande.  

3. Välj ett uppslag och prata med ett par om vad som 
händer. 

4. Vilka olika lekar leker människobarnen? 

5. I slutet av boken finns instruktioner för att göra 
snurror och gräsdocka. Gör er egen snurra eller gräs-
docka.  

 

STOR 

1. Vad tyckte du om i boken? Vad tyckte du inte om? 
Kändes något svårt? Ser du mönster och kopplingar 
till andra berättelser? 

2. Bokens undertitel är ”til sommerfest. Vad är en 
inuitisk sommarfest? Vad gör man under dessa som-
marfester?  Ta reda på!  

3. Se på bilderna och läs i texten. Vad används sälen 
till? 

4. Föreställ dig att du har en hjälpande. Rita ett 
porträtt av den, hur den ser ut i andevärlden och i 
människovärlden. Beskriv hurdan hen är och i hurda-
na situationer hen hjälper dig. Hur rör den sig mellan 
världarna, vilken är ramsan som hen reagerar på? 

5. Gör en lista på allt nytt som du lärt dig efter att 
ha bekantat dig med boken. 

6. Ta reda på några kulturer där shamanism är van-
ligt 

7. Ta reda på vad en inuitisk maskdans är och leta 
reda på en maskdans på Youtube. Vilka tankar får 
du?



S P R Å K B I T E N 

”Sommar”

Sommar Sumar Kesä

Sommer Summer Geassi

Sommer Aasaq

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

LÄS ÄVEN: 

Aima qaqqap Arnaalu av Bolatta Silis-Høegh

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


