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Den nordiske bogsluger

Loftar tú mær?
Forfatter og illustrationer: Rakel Helmsdal 
(Færøerne) BFL, 2019   
Nomineret til Nordisk Råds børne- og 
ungdomslitteraturpris 2020  

Handling: I historien møder vi tre søskende, hvis 
oldemor er død. Lillebror, Søster og Storebror 
er i haven. Vi får et indblik i børnenes tanker 
og følelser i forhold til, hvordan døden påvirker 
dem. Den yngste græder ikke, men lever i nuet. 
Søsteren flyver med drage, og Storebror, som 
burde tage sig af sine søskende, sørger og 
mindes sin oldemor.  

Tema: sorg, død, følelser, søskende 

Samtale og aktiviteter:
KIGGELÆS med de alleryngste 

Se på billederne sammen med dit barn. Hvilke 
spændende detaljer kan I finde? Tal om farver. Kig på 
træet. Kan I finde et gammelt træ udenfor? Hvilke 
dyr kan I finde?  

LILLE 

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

2. Hvem tror du, at de tre figurer på forsiden er?  

3. Hvad laver de?  

4. Har du søskende? Hvordan er det at have søsken-
de?  

MELLEM 

1. Hvis gruppen kan færøsk og vil have en ander-
ledes læseoplevelse, kan du læse bogen højt to 
gange. Først uden at vise omslaget eller billederne 
og derefter, mens børnene får lov til at se billeder-
ne. Tænk over læseoplevelsen sammen.  

2. Helmsdal har skabt udtryksløse figurer. Hvad sy-
nes du om det? Hvad tror du, at hun vil formidle med 
dette?  

3. Tænk over stemningen i bogen og illustrationer-
ne. Hvad får de dig til at tænke på?  

4. De tre søskende kaldes for Lillebror, Søster og Sto-
rebror. Hvorfor tror du, at de ikke har nogen navne?   

5. Skriv et kort brev til en, som du har mistet. Det kan 
være et husdyr, en person, der er død, eller en ven, der 
er flyttet.   

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 tanker giver bogens titel dig?  

3. De tre søskende sørger på hver sin måde. Diskuter i 
gruppen, hvordan sorg kan føles.  

4. Hvis I kan færøsk, kan I kigge på tekstens struktur. 
Kan I se nogen mønstre?  

5. Rakel Helmsdal har benyttet fugleperspektiv i sine 
illustrationer. Hvad tror du, at hun vil formidle med 
dette?  

6. Hvilken funktion tror du, at kragerne, den hvide 
due eller det gamle træ har?   



S P R O G D E L E N

”Sorg”

Sorg Sorg Suru

Sorg Sorg Moraš

Sorg Aliasunneq

svensk dansk norsk isländsk færøsk grønlandsk finsk nordsamisk

LÆS OGSÅ: 

Vi är Lajon! af Jens Mattson og Jenny Lucander

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


