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Handling: Med hjälp av den här lilla berättelsen 
kan man prata om det isländska vädret som är 
känt för att ändras fort. Dessutom kan man 
diskutera väderfenomen, hur det ser ut i natu-
ren och hur bl.a. regn och vind påverkar oss. 

Tema: Väder, natur, känslor, kroppsspråk, års-
tider. 

Samtal och aktiviteter:
TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Titta på bilderna tillsammans med ditt barn. Hur 
många gånger dyker katten upp? Känner ni till några 
sånger om vädret? 

LITEN 

1. Se på omslagsbilden. Vad tror du att boken handlar 
om?   

 2. I slutet av boken kan du se gummistövlar. Har du 
gummistövlar? Hur ser de ut? Vad kan man göra när 
man har stövlar på sig? Rita dina stövlar. 

3.  Det finns mycket löv i boken. Vad betyder det när 
löv ändrar färg? Titta ut genom fönstret. Ser du någ-
ra löv? Vad har de för färg?  

4. Skapa ett kollage med olika slags löv. Antingen 
riktiga löv eller klippta utav papper.  

  MELLAN 

1.  Se på kattens olika ansiktsuttryck. Vad tror du 
att dessa ansiktsuttryck berättar? Hurdana ansikts-
uttryck skulle du vilja beskriva olika väderfenomen 
med? 

 2.  Titta ut genom fönstret eller ta en promenad, vad 
är det för väder idag? Rita/måla fönstret och vädret 
utanför. 

3. Rita ett lövträd under de fyra årstiderna. Prata 
sedan om årstiderna. 

4. Hur ser väderprognosen ut för de följande dagar-
na? Ta reda på tillsammans och diskutera det kom-
mande vädret i gruppen. 

  STOR 

1. På isländska finns ett nytt ord som beskriver väder; 
s.k.  “fönsterväder”. Det betyder att vädret ser bätt-
re ut inifrån än vad det är på riktigt. Kan du komma 
på ett eget ord över vädret ute? Kan du komma på 
fler nya ord över olika vädertyper? 

2.  Välj fem ord som beskriver olika slags väder och 
skriv en kort dikt som innehåller dessa ord. 

3.  På isländska finns det mer än 58 ord för snö. Var-
för tror du att det finns så många ord? Hur många 
ord för snö kan du komma på på ditt eget språk? 

4.  Varför tror du att islänningar pratar om vädret 
hela tiden? Diskutera i par 

5. Skriv en lista på olika väderfenomen och gör ett 
memory spel av dem. 

6. Vad vet du om klimatet på Island? Ta reda på och 
skriv en faktaruta. 



S P R Å K B I T E N 

”Väder”

Väder Veður Sää

Vejr Veður

 Vær 

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska
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Naturen av Emma AdBåge 
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Dálki

Sila

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


