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Den nordiske bogsluger

Naturen
Forfatter og illustrator: Emma Adbåge (SV)  
Rabén & Sjögren, 2020  
Nomineret til Nordisk Råds børne- og 
ungdomslitteraturpris 2022  

Handling: Menneskene i en lille by prøver at 
kontrollere naturen. Men kan man virkelig det?  

Tema: natur, eksistens, ansvar, liv, hverdag, 
livskraft, udvikling, forandring, årstider 

Samtale og aktiviteter:

KIGGELÆS med de alleryngste 

Kig på billederne sammen med dit barn. Hvilke 
årstider kan I se på billederne? Hvad kan man lave 
i de forskellige årstider? Hvad er det bedste ved de 
forskellige årstider? 

LILLE 

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

2. Hvilken årstid kan du bedst lide og hvorfor?  

3. Kig på bogens første og sidste opslag, og sammen-
lign dem med hinanden. Hvilke forskelle kan du se?  

4. Hvorfor tror du, at menneskene vil bestemme over 
naturen? Kan menneskene det?  

5. Gå ud i naturen, og led efter ting, der er typiske for 
den aktuelle årstid. Tag tingene med ind, og tal om, 
hvordan de ser ud, føles, lugter og måske smager. 

MELLEM

1. I bogen udspiller der sig en kamp mellem men-
nesket og Naturen. Find eksempler på dette, og tal 
om dem. Hvorfor tror du, at Naturen vinder til sidst?  

2. Hjælp hinanden med at lave en collage med de 
forskellige årstider. Lyt til Vivaldis klassiske værk 
Årstiderne, mens I arbejder.  

3. Kig på billederne. Hvad har Naturen gjort, og hvad 
har mennesket gjort?  

4. Kig på teksten. Find ord i bogen, og skriv dem op 
på tavlen sammen med deres modsætninger. Findes 
de modsatte ord også i bogen? 

STOR 

1. Hvad syntes du om i 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. Hvorfor tror du, at Naturen staves med stort ”N” i 
Emma Adbåges bog?  

3. Find tre fakta om tagetes. Hvorfor tror du, at den 
er så meget med i bogen?  

4. På hvilke måder skader menneskene Naturen i 
bogen?  

5. Læs teksten på bogens første og sidste side igen. 
Hvilke forskelle er der i teksten?  

6. Forestil dig, at Naturen er et produkt, som du skal 
sælge. Lav en reklameannonce eller en reklamefilm 
for Naturen. 



S P R O G D E L E N : 

”Natur”

Natur Náttúra Luonto

Natur Náttúra Luondu

Natur Pinngortitaq

svensk dansk norsk islandsk færøsk grønlandsk finsk nordsamisk

LÆS OGSÅ: 

Mitt bottenliv: av en ensam axolotl (Mit liv på bunden – af en ensom axolotl) af Linda Bondestam  

Om du möter en björn (Hvis du møder en bjørn) af Malin Kivelä, Martin Glaz Serup og Linda Bondestam   

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


