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Handling: Förut var det tryggt och mysigt 
hemma hos Inga, men så en dag blir mamma 
och pappa osams. Pappa har blivit kär i en 
annan. Föräldrarna grälar. För Inga känns det 
som ett krig. Det är mamma och pappa som 
krigar med varandra, men Inga och hennes 
småbröders familj delas också i två när 
föräldrarna flyttar ifrån varandra. 

Tema: familj, skilsmässa, sorg, ovänskap, krig, 
känslor, uttryck för känslor

Samtal och aktiviteter:
TITTA-LÄSA med de allra minsta

Titta tillsammans på de första bilderna i boken. Vad 
gör de? Hur har de det? Rita ansikten som är inspi-
rerade av bilderna i boken. Vilka färger tycker du 
passar någon som är glad? Vilka färger passar någon 
som är arg eller ledsen? 

LITEN 

1. Titta på framsidan av boken. Vad tror du boken 
handlar om?

2. Titta på bilderna av familjen i boken. Vem är det 
som bor i huset? 

3. Bläddra vidare och titta på ansiktena. Hur ser vi ut 
när vi är ledsna? När vi är arga? När vi är glada igen? 
Kan ni visa de olika känslorna genom att använda era 
ansikten och kroppar? 

4. Klipp ut och måla en mask som uttrycker en käns-
la. 

MELLAN

1. Titta på bokens framsida. Vad tänker du på när du 
hör “Kriget”? Vad tänker du på när du ser teckningen 
på framsidan? 

2. På baksidan står det att det är ”mammas och pap-
pas krig”. Vilken sorts krig tror du det handlar om? 
Hur blir man sårad själv och hur sårar man andra i ett 
krig utan vapen? 

3. Leta i texten efter en rytm. Läs och lyssna tillsam-
mans. Vilken stämning skapar texten? Använd texten 
som inspiration och skriv eller rita ord eller symboler 
som skapar rytm. 

STOR 

1. Vad tyckte du om i boken? Vad tyckte du inte om? 
Var det något som var svårt att förstå? Kan du se 
mönster och likheter med andra berättelser? 

2. Titta på bilderna i boken. Vad händer? Hur berät-
tas handlingen? 

3. Läs texten. Inga känner att det är hennes fel att 
föräldrarna grälar. Vad tänker du? De andra ser ut 
att prata som vanligt, le och skratta efter att de har 
flyttat ifrån varandra och blivit två familjer, men inte 
Inga. Hur tror du hon mår? Titta på sista uppslaget. 
Hur tror du Inga mår nu? Vad tror ni hon tänker på? 

4. Titta på personerna i boken och hur vädret, saker, 
färger och mönster kan uttrycka känslor och stäm-
ningar. Använd boken som inspiration och teckna 
eller måla ett mönster som uttrycker ilska och ett 
som uttrycker glädje. 



S P R Å K B I T E N

”Krig och fred”

Krig och fred Stríð og friður  Sota ja rauha

Krig og fred Krígg og friður Soahti ja ráfi

Krig og fred Sorsunneq eqqissinerlu

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

LÄS ÄVEN:

Oravien sota av Riina Katajavuori och Martin Baltscheit

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


