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Nominerad till Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris år 2022 
  
Handling: I “Ekorrarnas krig” möter vi Valtteri 
och Pekka som är både bröder och grannar. De 
bor i varsitt träd och under hösten samlar de 
kottar för att klara av vintern. Valtteris stora 
träd ger många kottar, medan Pekkas lilla 
träd ger endast lite mat.  När vintern kommer 
börjar bröderna bråka och snart är kriget ett 
faktum. Hur ska det gå för bröderna och för 
alla andra i skogen?  
  
Tema: krig, förlust, konflikt, förlåtelse, 
ojämlikhet, syskonbråk

Samtal och aktiviteter:
TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Titta på bilderna tillsammans med ditt barn. Vilka 
djur hittar ni? Ni kan också gå ut i skogen och leta 
efter kottar. Känner ni till sången om ekorren?

LITEN 

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

2. Har du någon gång tävlat? Hur känns det att 
vinna? Hur känns det att förlora? Hur känns det i 
kroppen och var i kroppen känns det? Diskutera i 
barngruppen. 

3. Hur går det till när man ska bli sams efter ett gräl? 
Vilka ord behöver man för att bli sams? Diskutera i 
barngruppen. Skapa en liten dramatisering om hur 
man kan bli sams igen.

4. Vilka alla djur finns med i boken? Vilka övriga djur 
känner du till som bor i skogen?  Hur ser det ut hem-
ma hos detta djur? Rita!

MELLAN 

1. Hitta uppslag som representerar följande ord:  
fred, krig, konflikt, vänskap, ensamhet och glädje. 
Jobba gärna i par.  

 2. Hur låter det i den här boken?  Skapa en ljudvärld 
utgående ifrån varje uppslag, spela gärna in den om 
det är möjligt.  

3. Diskutera hur man kan visa vänskap i vardagen.  
Hur kan man göra en kompis glad? Hitta uppslag där 
vänskap och gemenskap synliggörs i bild eller text.

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. Reflektera kring skillnaden mellan krig och konflikt, 
skriv ner ditt svar på en post-it lapp. Diskutera ditt 
svar med ett par. Diskutera sedan tankarna i hel-
grupp. 

3. Vilken färgvärld finns i den här boken, och vad kan 
färgerna representera? Undersök pärmen och upp-
slaget där björnen och vargen finns, vad händer där? 
Vilken bild av krig ger den här boken? 

3. I den här boken är det kottarna som är avgörande 
för berättelsen. Gå ut i naturen eller närområdet och 
ta med ett föremål som du hittar där. Skriv en egen 
text där föremålet är avgörande för handlingen. Fö-
remålet kan till exempel vara viktigt för hur berättel-
sen slutar.



S P R Å K B I T E N 

”Krig”

Krig Stríð Sota

Krig Kríggj Soahti

Krig Sorsunneq

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

LÄS ÄVEN: 

Naturen - Emma AdBåge  

Om du möter en björn - Malin Kivelä, Martin Glaz Serup och Linda Bondestam

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


