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Handling: I ”Egernernes krig” møder vi Valtteri 
og Pekka, som er både brødre og naboer. De 
bor i hvert sit træ, og om efteråret samler de 
kogler for at kunne klare sig gennem vinteren. 
Valtteris store træ giver mange kogler, mens 
Pekkas lille træ kun giver en lille smule mad.  
Da vinteren kommer, begynder brødrene 
at skændes, og snart er krigen et faktum. 
Hvordan skal det dog gå for brødrene og alle 
andre i skoven?  
  
Tema: krig, tab, konflikt, tilgivelse, ulighed, 
søskendeskænderier

Samtale og aktiviteter:
KIGGELÆSE med de alleryngste 

Kig på billederne sammen med dit barn. Hvilke dyr 
kan I finde? I kan også gå ud i skoven og lede efter 
kogler. Kender I sangen om egernet?

LILLE 

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

2. Har du nogensinde været med i en konkurrence? 
Hvordan føles det at vinde? Hvordan føles det at 
tabe? Hvordan føles det i kroppen, og hvor i kroppen 
kan det mærkes? Diskuter med børnene i gruppen.

3. Hvordan bliver man gode venner igen efter et 
skænderi? Hvilket ord skal man sige for at blive gode 
venner? Diskuter med børnene i gruppen. Lav en lille 
dramatisering om, hvordan man kan blive venner 
igen.

4. Hvilke dyr er der med i bogen? Kender du andre dyr, 
der bor i skoven?  Hvordan ser der ud hjemme hos det 
dyr? Tegn!

MELLEM 

1. Find opslag, som repræsenterer følgende ord:  fred, 

krig, konflikt, venskab, ensomhed og glæde. Arbejd 
gerne to og to.

2. Hvordan lyder den her bog?  Skab en lydverden 
med udgangspunkt i hvert opslag. Indspil det gerne, 
hvis det er muligt.

3. Tal om, hvordan man kan vise venskab i hverda-
gen.  Hvordan kan man gøre en ven glad? Find opslag, 
hvor venskab og fællesskab synliggøres i billede eller 
tekst.

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. Tænk over forskellen mellem krig og konflikt, skriv 
dit svar ned på en post-it-seddel. Diskuter dit svar 
med et andet par. Diskuter derefter tankerne i hele 
gruppen.

3. Hvilken farveverden er der i denne bog, og hvad 
kan farverne repræsentere? Undersøg indersiden af 
omslaget og opslaget med bjørnen og ulven. Hvad 
sker der dér? Hvilket indtryk af krig får man af den 
her bog?

3. I denne bog er det koglerne, der er afgørende for 
historien. Gå ud i naturen eller nærområdet, og find 
en ting, som du tager med ind. Skriv din egen tekst, 
hvor den ting, du har fundet, er afgørende for hand-
lingen. Den kan for eksempel være vigtig for, hvordan 
historien slutter.



S P R O G D E L E N

”Krig”

Krig Stríð Sota

Krig Kríggj Soahti

Krig Sorsunneq

svensk dansk norsk islandsk færøsk grønlandsk finsk nordsamisk

LÆS OGSÅ: 

Naturen - Emma AdBåge  

Om du möter en björn (Hvis du møder en bjørn) - Malin Kivelä, Martin Glaz Serup och Linda Bondestam

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


