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Den nordiske bogsluger

Aima SchHh! 
Forfatter og illustrator: Bolatta Silis-Høegh 
Milik publishing, 2014 
Nomineret til Nordisk Råds børne- og ung-
domslitteraturpris 2016 

Handling: Historien handler om Aima, som skal 
i seng. Men hvad sker der, da hun får besøg af 
sin fantasiven Manna ved sengetid?  Hvad kan 
man finde på med en fantasiven? 

Tema: hverdag, aftenrutiner, fantasi, venskab  

Samtale og aktiviteter: 
KIGGELÆS med de alleryngste 

Kig på billederne sammen med dit barn. Hvad laver 
Aima og Manna? 

 LILLE

1. Se på omslaget: Hvad tror du, at bogen handler 
om? 

2. Laver du de samme ting som Aima, inden du går 
i seng? Tegn det, du plejer at lave, inden du falder i 
søvn.  

3. Har du en fantasiven? Fortælle om ham/hende! 
Hvis du ikke har en, kan du finde på en og fortælle 
om, hvordan han/hun er. 

3. Denne bog indeholder en fantastisk verden af 
farver! Find så mange farver som muligt, hvor mange 
kan du finde? 

4. Manna synger i bogen. Sid sammen, og syng nogle 
forskellige sange: rock, opera, yndlingssange og må-
ske endda en julesang. Tal om sangene, hvilke kunne I 
bedst lide? 

MELLEM

1.  Manna hedder Mannarsi Pandetage Isbo Soda-
vagn Chokolarsen. Hvad ville du hedde, hvis du havde 
så mange navne? Skriv dit navn ned! 

2. Skriv din egen historie med inspiration fra bogen. 
Din historie skal handle om en hval, en prut og nogen, 
der snorker.  

3. Mal, hvordan der ser ud i verdenen og rummet, når 
alle sover: husene, menneskene, solen, månen og alt 
omkring dem. Hvis du vil, kan du lade dig inspirere af 
den sidste side, hvor der står godnat. 

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. Hvad kan man gøre, hvis man ikke kan falde i søvn?  
Hvad er dine fem bedste tips? Diskuter to og to. 

3. Vælg et opslag fra bogen, som du kan lide og har 
en stemning, som appellerer til dig. Skriv et kort digt 
om opslaget.  

4. På opslaget på side 26-27 kan vi se nordlys. Har du 
nogensinde set det i virkeligheden? Hvad ved du om 
nordlys? Lav en faktaboks om dette fænomen. 

5. Kig på illustrationerne. Hvorfor tror du, at illustra-
toren har valgt, at forældrene ikke er synlige på bille-
derne? Sammenlign bogen med Aima møder Fjeldets 
Moder af Bolatta Silis-Høegh. 

6. Hvad er klokken hos dig, når den er 21 i Grønland? 
Hvad er klokken i de andre nordiske lande? 

7. Find ud af, hvad Grønland hedder på grønlandsk, 
og hvad navnet betyder.  



S P R O G D E L E N

”Godnat”

God natt Góða nótt  Hyvää yötä

Godnat  Góða nátt  Buorre idjá

God natt Sinilluarit 

svensk dansk norsk isländsk færøsk grønlandsk finsk nordsamisk

LÆS OGSÅ: 

Aima møder Fjeldets Moder af Bolatta Silis-Høegh 

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


