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Handling: Denne historie er en gammel, 
mundtlig fortælling, som handler om det 
uhyggelige nordlys, der stjæler farver. Børnene 
i bogen prøver grænser af, lokker naturens 
kræfter frem med remser og lærer at tage 
ansvar, da de bliver udsat for farer. 

Tema: naturen, traditioner, nordlys, Sápmi

Samtale og aktiviteter:

KIGGELÆS med de alleryngste 

Se på billederne sammen med dit barn. Hvem kan I 
se på billederne? Hvilke farver kan I se? Tegn nordlys 
med de farver, I bedst kan lide. 

LILLE 

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

2. Hvad er nordlys? Har du set nordlys? 

3. Hvilke farver har nordlyset i bogen? Tegn dit eget 
nordlys med de farver, du bedst kan lide. 

4. Find sammen på en remse, som kan lokke regn, 
sne, nordlys eller andre naturfænomener frem. 

MELLEM 

1. Hvad lover børnene deres forældre, inden de rejser? 
Hvad sker der så? Plejer du at holde, hvad du lover?  

2. Hvem er mon de hvidklædte, der lokker børnene til 
at lege?  

3. Hvad er nordlysets regler? 

4. Hvilke andre hvide ting er der i historien? 

5. Hvad er ’jojk’? Hør nogle forskellige jojker sammen. 

6. Har du lært noget, som du ikke vidste før? Fortæl! 

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. Hvilke samiske kendetegn kan du se på billederne?  

3. Er der naturfænomener, som gør dig bange? Hvilke 
og hvorfor? Skriv et digt! 

4. Samerne bor i Sápmi. Find ud af, hvor Sápmi ligger.  

5. Find ud af, hvilke samiske sprog der tales, og hvor i 
Sápmi-området de tales.



S P R O G D E L E N 

”Nordlys”

Norrsken Norðurljós Revontulet

Nordlys Norðlýsi Guovssahasatn

Nordlys Arsarnerit

svensk dansk norsk isländsk færøsk grønlandsk finsk nordsamisk

LÆS OGSÅ:  

Aqipi- til sommerfest af Naja Rosing-Asvid

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


