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Den nordiska bokslukaren

Naturen
Författare och illustratör: Emma AdBåge (SV)  
Rabén & Sjögren, 2020  
Nominerad till Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris år 2022  

Handling: Människorna i en liten by försöker 
kontrollera Naturen. Men kan man verkligen 
det?  

Tema: natur, existens, ansvar, liv, vardag, 
livskraft, utveckling, förändring, årstider 

Samtal och aktiviteter:
TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Titta på bilderna tillsammans med ditt barn. Vilka 
årstider finns i bilderna? Vad kan man göra under 
de olika årstiderna? Vad är det bästa med de olika 
årstiderna?

LITEN 

1. Titta på bokens omslag. Vad tror du att boken 
handlar om?  

2. Vilken är din favoritårstid och varför?  

3. Titta på bokens första och sista uppslag och jäm-
för dem med varandra. Ser du några skillnader, vilka?  

4. Varför tror du att människorna vill bestämma över 
Naturen? Kan människorna göra det?  

5. Gå ut och leta efter saker i naturen som är typiska 
för den årstid som är just nu. Ta in dem och prata om 
hur de ser ut, känns, luktar och kanske smakar. 

MELLAN 

1.  Det pågår en kamp mellan människa och Naturen i 
boken. Hitta exempel på detta och diskutera! Varför 
tror du att Naturen vinner till sist?  

2. Skapa i grupp ett collage om de olika årstiderna. 
Lyssna på Vivaldis klassiska verk Årstiderna under 
skapandets gång.  

3. Se på bilderna. Vad har Naturen gjort, vad har 
människan gjort?  

4. Se på texten. Hitta ord i boken och skriv upp dem 
och deras motsatsord på tavlan. Finns motsatsorden 
i boken? 

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. Varför tror du att Naturen skrivs med stort N i 
Emma AdBåges bok?  

3. Ta reda på tre saker om tagetesen. Varför tror du 
att den finns med så mycket i boken?  

4. På vilka sätt skadar människorna Naturen i boken?  

5. Läs texten på bokens första och sista sida en gång 
till. Vilka skillnader finns i texten?  

6. Föreställ dig att Naturen är en produkt som du 
ska sälja. Gör en reklamannons eller reklamfilm för 
Naturen. 



S P R Å K B I T E N 

”Natur”

Natur Náttúra Luonto

Natur Náttúra Luondu

Natur Pinngortitaq

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

LÄS ÄVEN: 

Mitt bottenliv: av en ensam axolotl av Linda Bondestam  

Om du möter en björn av Malin Kivelä, Martin Glaz Serup och Linda Bondestam  

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


