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Den nordiska bokslukaren

Aima SchHh! 
Författare och illustratör: Bolatta Silis-Hoegh
Milik publishing, 2014 
Nominerad till Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris år 2016

Handling: Berättelsen handlar om Aima som 
ska och gå och lägga sig. Hur går det när hon 
vid sovdags får besök av sin fantasivän Manna?  
Vad allt kan man hitta på med en fantasivän? 

Tema: Vardag, kvällsrutiner, fantasi, vänskap 

Samtal och aktiviteter:
TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Titta på bilderna tillsammans med ditt barn. Vad allt 
gör Aima och Manna? 

 LITEN 

1.Se på omslaget: Vad tror du boken handlar om? 

2. Gör du samma saker som Aima före du ska gå och 
lägga dig? Rita det du brukar göra före du somnar.  

3. Har du en låtsasvän? Berätta om hen! Ifall att du 
inte har en hitta på en låtsasvän och berätta hurdan 
hen är. 

3. Den här boken bjuder på en fantastisk färgvärld! 
Leta upp så många olika färger som möjligt, hur 
många hittar du? 

4. Manna sjunger i boken. Ordna en sångstund och 
sjung olika slags sånger: rock, opera, favoritsånger 
och kanske till och med en julsång. Prata om sånger-
na, vilken tyckte ni mest om? 

MELLAN 

1.  Manna heter Mannarsi Pandetage Isbo Sodavagn 
Chokolarsen. Om du skulle få ha lika många namn, 
vad skulle du vilja heta? Skriv ner ditt namn! 

2. Inspireras av boken och skriv en egen berättelse. 
Din berättelse ska handla om en val, en prutt och 
någon som snarkar.  

3. Måla hur det ser ut i världen och rymden när alla 
sover; husen, människorna, solen, månen och allt 
omkring. Ifall att du vill kan du ta inspiration av den 
sista sidan där det står god natt. 

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. Vad kan man göra om man inte kan somna?  Vilka 
är dina fem bästa tips? Diskutera i par. 

3. Välj ett uppslag från boken som du tycker om, som 
har en stämning som talar till dig. Skriv en kort dikt 
om uppslaget.  

4. På uppslaget på s. 26-27 kan vi se norrsken. Har du 
någonsin sett det på riktigt? Vad vet du om norr-
sken? Gör en faktaruta om fenomenet. 

5. Se på illustrationerna. Varför tror du illustratören 
valt att inte synliggöra föräldrarna på bild? Jämför 
gärna boken med Aima møder Fjeldets Moder av 
Bolatta Silis-Høegh. 

6. Hur mycket är klockan hos dig då den är 21 på 
Grönland? Hur mycket är klockan i de övriga nordiska 
länderna? 

7. Ta reda på vad Grönland heter på Grönländska och 
vad namnet betyder.  



S P R Å K B I T E N 

”God natt”

God natt Góða nótt  Hyvää yötä

Godnat  Góða nátt  Buorre idjá

God natt Sinilluarit 

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

LÄS ÄVEN: 

Aima møder Fjeldets Moder av Bolatta Silis-Høegh 

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


