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Den nordiske bogsluger

O PO POI 
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Handling: En and, en kanin og en abe sidder i 
en gummibåd og taler om to katte, den ene 
kats fætter og om dengang månen faldt ned. 
Med inspiration i de græske tragedier med 
korreplikken ”O po poi” er det en historie om 
tre venner, der taler om en by, hvor månen er 
faldet ned. Udgangspunktet er, at mennesker 
taler og mener meget om, hvad andre skal 
gøre – og måske ikke gør så meget selv. Et 
omdrejningspunkt er også konkret brugen 
af ordet idiot om andre. Samlet set skaber 
handlingen og temaerne mulighed for at tale 
om ansvar, etik og filosofi. 
 
Tema: venskab, fantasi, mod, natur, empati, 
problemløsning, relationer, ansvar

Samtale og aktiviteter:
KIGGELÆSE med de allermindste 

Kig på siderne sammen med dit barn: Se, hvor mange 
gange den gule pige med vandkanden figurerer i 
bogen.

LILLE 

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

2. Hvilken figur i bogen kan du bedst lide? Tegn gerne 
en figur, som du synes vil passe ind i bogen. Klip figu-
ren ud, og lad den gå fra side til side. 

3. Hvordan har månen det, efter at den er faldet ned? 
Og hvordan reagerer menneskene? ”Tænk, at månen 
faldt ned!”

MELLEM 

1. Hvorfor tror du, at månen er faldet ned? 

2. Synes du, at kattene er søde ved månen?  

3. Er det i orden at kalde nogen en idiot? Diskutér. 

4. Skriv et digt om månen på røversprog.

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. Beskriv andens, kaninens og abens personligheder. 
Hvordan synes du, at karaktererne i bogen formidler 
deres holdninger? 

3. Ser du i billeder eller tekst, hvordan historierne 
påvirker hinanden?  

4. Find nogle ordsprog om månen. 

5. Skriv et nonsensdigt, der begynder med ”O Po Poi”  

6. Dramatiser fortællingen med aben, anden og kani-
nen i båden.



S P R O G D E L E N 

”Måne”

Måne Tungl Kuu

Måne Máni Mánnu

Måne Qaammat
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LÆS OGSÅ: 

Krokodille i treet - Ragnar Aalbu

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


