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Handling: Før var der trygt og hyggeligt 
hjemme hos Inga, men en dag bliver mor 
og far uvenner. Far har fået en ny kæreste. 
Forældrene skændes. For Inga føles det som en 
krig. Mor og far er i krig med hinanden, men da 
forældrene flytter fra hinanden, deles Ingas og 
hendes yngre brødres familie også i to.  

Tema: familie, skilsmisse, sorg, uvenskab, krig, 
følelser, følelsesudtryk  

Samtal och aktiviteter:
KIGGELÆSE med de alleryngste 

Kig på de første billeder i bogen sammen. Hvad laver 
de? Hvordan har de det? Tegn ansigter inspireret af 
billederne i bogen. Hvilke farver synes du passer til 
en, der er glad? Hvilke farver passer til en, der er vred 
eller ked af det? 

LILLE

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

2. Kig på billederne af familien i bogen. Hvem er det, 
der bor i huset?  

3. Blad videre, og kig på ansigterne. Hvordan ser vi 
ud, når vi er kede af det? Når vi er vrede? Når vi er 
glade igen? Kan I vise de forskellige følelser ved at 
bruge deres ansigter og kroppe?  

4. Klip ud, og mal en maske, der udtrykker en følelse. 

MELLEM 

1. Kig på bogens forside. Hvad tænker du på, når du 
hører ordet ”Krigen”? Hvad får tegningen på forsiden 
og bagsiden af bogen dig til at tænke på?  

2. På bagsiden står der, at det er ”mor og fars krig”. 
Hvilken slags krig tror I, det kan være? Hvordan kan 
man blive såret eller såre andre i en krig uden våben?  

3. Led i bogen efter tekst med rytme. Læs og lyt 
sammen. Hvilken stemning skaber teksten? Skriv 
eller tegn ord eller symboler, som skaber rytme, med 
inspiration fra teksten.

STOR 

 1. Hvad syntes du om 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. Kig på billederne i bogen. Hvad sker der? Hvordan 
er handlingen fortalt?  

3. Læs teksten. Inga føler, at hun også er skyld i 
forældrenes skænderier. Hvad tænker du? De andre 
ser ud til at tale almindeligt, smile og le, efter at 
de er flyttet fra hinanden og bliver to familier, men 
ikke Inga. Hvordan tror du, at hun har det? Kig på 
det sidste opslag. Hvordan tror I, at Inga har det nu? 
Hvad tror I, at hun tænker på?  

4. Kig på personerne i bogen, og hvordan vejret, gen-
stande, farver og mønstre kan udtrykke følelser og 
stemninger. Tegn eller mal et mønster, som udtrykker 
vrede og et, der udtrykker glæde, med inspiration fra 
bogen.



S P R O G D E L E N

”Krig og fred”

Krig och fred Stríð og friður  Sota ja rauha

Krig og fred Krígg og friður Soahti ja ráfi

Krig og fred Sorsunneq eqqissinerlu

svensk dansk norsk islandsk færøsk  grønlandsk finsk nordsamisk

LÆS OGSÅ

Oravien sota (Egernernes krig) af Riina Katajavuori og Martin Baltscheit

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


