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Den nordiska bokslukaren

Egill spámaður 
Författare och illustrationer: Lani Yamamoto 
(Island) Angústúra, 2019 
Nominerad till Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris 2020 

Handling: Egill har fasta ritualer som gör 
honom mycket speciell. Vardagarna är trista 
och han lever för helgerna för då behöver han 
inte prata. Han trivs i sitt eget sällskap och tror 
att han inte behöver kompisar. Plötsligt dyker 
den nya klasskompisen upp och allt blir roligare. 

Tema: Vänskap, utanförskap, barnperspektiv, 
rutiner, skolmiljö, lek, naturen, tidtabeller, 
havet, Reykjavík

Samtal och aktiviteter:
TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Se på bilderna tillsammans med ditt barn. Vilka 
spännande detaljer kan ni hitta? Hittar ni pojken 
Egill? Titta ut, hur ser molnen ut? 

LITEN 

1. Se på omslagsbilden, vad tror du att boken handlar 
om? 

2. Varför tror du det finns så många siffror på om-
slagsbilden?  

3. Känner du igen dig i Egill? Tycker du om att prata 
i (för)skolan? Väljer du alltid samma godisar på hel-
gerna? Ser du figurer/saker i molnen precis som Egill? 

MELLAN 

1. På mattelektionen får Egill en fråga. Vet du svaret? 
Varför tror du Egill svarar fel när han vet svaret? 
Tycker du synd om Egill?  

2. Varför tror du att den nya flickan följer efter Egill? 
Varför tror du att Egill försöker komma undan? 

3. Se på bilden med kartan. Rita din egen karta med 
skola, hem och andra viktiga ställen. Vilken är din 
favoritplats? 

4. Rita två bilder av samma strand. Hur ser stranden 
ut vid högvatten? Hur ser den ut vid lågvatten?  

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. Egills klasskompisar skrattar åt honom när han 
svarar fel. Har någon skrattat åt dig i klassen? Hur 
känns det? 

3. Känner du någon som liknar Egill?   

4. Om du skulle kunna spå, vad skulle du vilja och vad 
skulle du inte vilja veta? 

5. Vad betyder tidtabellerna i boken? Hur kommer de 
till nytta i berättelsen? 

6. Se enbart på bilderna. Hur skulle berättelsen vara 
om det inte fanns någon text?



S P R Å K B I T E N 

”Vän”

Vän Vinur Ystävä

Ven Vinur Ustit

Venn Ikinngut

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!
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