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Den nordiske bogsluger

Egill spámaður 
Forfatter og illustrationer: Lani Yamamoto 
(Island) Angústúra, 2019 
Nomineret til Nordisk Råds børne- og 
ungdomslitteraturpris 2020 

Handling: Egill har nogle faste ritualer, som 
gør ham til noget ganske særligt. Hverdagene 
er triste, og han lever for weekenderne, for 
der behøver han ikke at sige noget. Han trives 
i sit eget selskab og tror ikke, at han har 
brug for venner. Men pludselig får han en ny 
klassekammerat, og så bliver alt meget sjovere. 

Tema: Venskab, at være udenfor, 
børneperspektiv, rutiner, skolemiljø, leg, 
naturen, tidsplaner, havet, Reykjavik

Samtale og aktiviteter:
KIGGELÆSE med de alleryngste 

Se på billederne sammen med dit barn. Hvilke spæn-
dende detaljer kan I finde? Kan I se drengen Egill? Se 
udenfor, hvordan ser skyerne ud? 

LILLE 

1. Kig på omslagsbilledet. Hvad tror du, at bogen 
handler om? 

2. Hvorfor tror du, at der er så mange tal på om-
slagsbilledet?  

3. Kan du identificere dig med Egill? Kan du lide at 
snakke i børnehaven/skolen? Vælger du altid det 
samme slik i weekenden? Kan du se figurer/ting i 
skyerne ligesom Egill? 

MELLEM 

1. I matematiktimen får Egill et spørgsmål. Kan du 
svare på det? Hvorfor tror du, at Egill svarer forkert, 
selvom han kender svaret? Har du ondt af Egill?  

2. Hvorfor tror du, at den nye pige følger efter Egill? 
Hvorfor tror du, at Egill prøver at slippe væk? 

3. Kig på billedet med kortet. Tegn dit eget kort med 
skole, hjem og andre vigtige steder. Hvilket er dit 
favoritsted? 

4. Tegn to billeder af den samme strand. Hvordan ser 
stranden ud ved højvande? Hvordan ser den ud ved 
lavvande?  

STOR 

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

2. Egills klassekammerater griner ad ham, da han 
svarer forkert. Har nogen grinet ad dig i klassen? 
Hvordan føltes det? 

3. Kender du nogen, der minder om Egill?   

4. Hvis du kunne spå, hvad ville du så vælge eller ikke 
vælge at vide? 

5. Hvad viser tabellerne i bogen? Hvilken rolle spiller 
de for historien? 

6. Se kun på billederne. Hvordan ville historien være, 
hvis der ikke var nogen tekst?



S P R O G D E L E N

”Ven”

Vän Vinur Ystävä

Ven Vinur Ustit

Venn Ikinngut

svensk dansk norsk islandsk færøsk grønlandsk finsk nordsamisk

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!
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