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Handling: Før var det trygt og hyggelig hjemme 
hos Inga, men så en dag blir mamma og pappa 
uvenner. Pappa har fått ny kjæreste. Foreldre-
ne krangler. For Inga føles det som en krig. Det 
er mamma og pappa sin krig, men det er også 
Inga og småbrødrene sin familie som deles i to 
da foreldrene flytter fra hverandre.  

Tema: familie, skilsmisse, sorg, uvennskap, krig, 
følelser, følelsesuttrykk  

Samtale og aktiviteter:
TITTE-LESE med de aller yngste 

Se på de første bildene i boka sammen. Hva gjør 
de? Hvordan har de det? Tegn ansikter inspirert av 
bildene i boka. Hvilke farger synes du passer til en 
som er glad? Hvilke farger passer til en som er sint 
eller trist? 

LITEN 

1. Se på bokas forside. Hva tror du boka handler om? 

2. Se på bildene av familien i boka. Hvem er det som 
bor i huset?  

3. Bla videre og se på ansiktene. Hvordan ser vi ut 
når vi er lei oss? Når vi er sinte? Når vi er glade igjen? 
Klarer dere å vise de ulike følelsene ved å bruke ansik-
tene og kroppene deres?  

4. Klipp ut og mal en maske som uttrykker en følelse. 

MELLOM 

1. Se på bokas forside. Hva tenker du på når du hører 
“Krigen”? Hvilke tanker får dere av tegningen på 
forsida og baksida av boka?  

2. På baksida står det at det er «Mammas og Pappas 
krig». Hva slags krig tror dere det er snakk om? I en 
krig uten våpen, hvordan blir man såret eller gjør så 
andre får det vondt?  

3. Let i teksten etter tekst med rytme. Les og lytt 
sammen. Hvilken stemning skaper teksten? Skriv 
eller tegn ord eller symboler som skaper rytme, inspi-
rert av teksten. 

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. Se på bildene i boka. Hva hender? Hvordan er for-
tellingen fortalt?  

3. Les teksten. Inga føler at hun har skyld i krang-
lingen til foreldrene. Hva tenker du? De andre ser ut 
til å snakke vanlig, smile og le etter at de flytter fra 
hverandre og blir to familier, men ikke Inga. Hvor-
dan tror du hun har det? Se på det siste oppslaget. 
Hvordan tror dere Inga har det nå? Hva tror dere hun 
tenker på?  

4. Se på personene i boka og hvordan været, gjen-
stander, farger og mønstre kan uttrykke deres 
følelser og stemninger. Tegn eller mal et mønster som 
uttrykker sinne og et som uttrykker glede inspirert 
av boka. 



S P R Å K H J Ø R N E T

”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 færøysk grønlandsk finsk nordsamisk

LES OGSÅ:

Oravien sota av Riina Katajavuori og Martin Baltscheit

Tagg bilder av leseopplevelser med #nordiskabokslukaren!


