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Handling: I ”Ekornenes krig” møter vi Valtteri 
og Pekka, som er både brødre og naboer. De 
bor i hver sitt tre, og om høsten samler de 
kongler for å greie seg gjennom vinteren. Det 
store treet til Valtteri gir mange kongler, mens 
det lille treet til Pekka bar gir litt mat.  Når 
vinteren kommer, begynner brødrene å krangle, 
og snart er krigen et faktum. Hvordan skal det 
gå for brødrene og for alle andre i skogen?  
  
Tema: krig, tap, konflikt, tilgivelse, ulikhet, 
søskenkrangel

Samtale og aktiviteter:
TITTE-LESE med de aller yngste 

Se på bildene sammen med barnet ditt. Hvilke dyr 
finner dere? Dere kan også gå ut i skogen og lete 
etter kongler. Kjenner dere til sangen om ekornet?

LITEN 

1. Se på omslagsbildet. Hva tror du boka handler om?  

2. Har du konkurrert noen gang? Hvordan kjennes 
det å vinne? Hvordan kjennes det å tape? Hvordan 
kjennes det i kroppen, og hvor i kroppen kjennes det? 
Diskuter i barnegruppa.

3. Hvordan går det for seg når man skal bli enige et-
ter en krangel? Hvilke ord trenger man for å bli enige? 
Diskuter i barnegruppa. Lag en liten dramatisering 
om hvordan man kan bli enige igjen.

4. Hvilke dyr er med i boka? Hvilke andre dyr kjenner 
du til som bor i skogen?  Hvordan ser det ut hjemme 
hos disse dyra? Tegn!

MELLOM 

1. Finn oppslag som representerer følgende ord: fred, 
krig, konflikt, vennskap, ensomhet og glede. Jobb 
gjerne i par. 

2. Hvordan låter det i denne boka?  Skap en lydverden 
med utgangspunkt i hvert oppslag, og spill den gjerne 
inn hvis det er mulig.

3. Diskuter hvordan man kan vise vennskap i hver-
dagen.  Hvordan kan man gjøre en venn glad? Finn 
oppslag der vennskap og fellesskap blir synliggjort i 
bilde eller tekst.

STOR 

1. Hva likte du i boka? Hva likte du ikke? Var det noe 
som virket vanskelig? Ser du mønstre og koblinger til 
andre fortellinger?  

2. Reflekter rundt forskjellene mellom krig og kon-
flikt, og skriv ned svaret ditt på en post-it-lapp. Dis-
kuter svaret ditt med en annen. Diskuter så tankene i 
hele gruppa. 

3. Hvilken fargeverden finnes i denne boka, og hva 
kan fargene representere? Undersøk permen og 
oppslaget der bjørnen og ulven er med, hva skjer der? 
Hva slags bilde av krig gir denne boka? 

3. I denne boka er det konglene som er avgjørende 
for fortellingen. Gå ut i naturen eller nærområdet og 
ta med en ting du finner der. Skriv en egen tekst der 
tingen er avgjørende for handlingen. Tingen kan for 
eksempel være viktig for hvordan fortellingen slutter.
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”Krig”

Krig Stríð Sota

Krig Kríggj Soahti

Krig Sorsunneq
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