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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Det var ikke en busk 
Kirjailija ja kuvittaja: Eli Hovdenak (Norja) 
Kustantamo: ENA (”Se ei ollut pensas”, 
suomentamaton) 
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2019   

Esittely: Hyvät ystävät Tilde ja Torvald kulkevat 
tiheässä metsässä, jossa kuuluu outoja 
ääniä. Pimeä luo taianomaisen tunnelman, ja 
mielikuvitus pääsee valloilleen. Onko metsässä 
vaarallista? Piileekö siellä jotain uhkaavaa? 
Tilde on peloissaan, kun taas Torvald valaisee 
tietä otsavalollaan. He päätyvät mökkiin ja 
saavat yllätysvieraiksi kaksi pöllöä. Pöllöt ovat 
pelästyneet pensasta muistuttavaa hahmoa, 
mutta sehän oli vain Torvald!

Aiheet: uskallus kokeilla uusia asioita, pimeän 
pelko, mielikuvitushahmot, luonnon muodot

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Mitä jännittä-
viä yksityiskohtia ja värejä niistä löytyy? Löydättekö 
pimeydestä linnun ja pöllöt? Valaiskaa eläimiä tas-
kulampulla ja luokaa äänimaailma, jossa on kaikkia 
metsän ääniä. 

PIENET 

1. Tarkkaavaisuus ja kuunteluleikki: Ennen kuin luet 
kirjan, pohjusta sitä päästelemällä ääniä, joiden 
aiheuttajaa lapset voivat arvuutella. Kaikki sulkevat 
silmänsä ja kuuntelevat. Sen jälkeen lapset arvaavat, 
mitä he ovat kuulleet. 

2. Tilde ja Torvald kulkevat metsässä ja kuulevat 
monia eri ääniä ympärillään. Kuvissa näkyy monen-
laisia eläimiä, jotka päästävät erilaisia ääniä. Miltä 
ne kuulostavat? Kirjassa on pelottavia ääniä, mutta 
miltä kuulostavat turvalliset ja iloiset äänet? 

3. Mitä Tilde ja Torvald pelkäävät? Anna sen jälkeen 
esimerkkejä asioista, joita itse pelkäät. Mitä lapset 
pelkäävät? Pelkääkö joku pimeää? Onko pimeässä 
paikassa olemisessa jotain kivaa? 

4. Katsokaa metsäkuvia. Mitä näette? Keitä muita 
siellä on kuin Tilde ja Torvald? 

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä? 

2. Tilde pelkää kovasti pimeässä äänteleviä eläimiä 
ennen kuin hän tietää, mitä ne ovat. Oletko itse jos-
kus pelännyt jotain, mitä et ole nähnyt?  

3. Tilde tietää vain, miltä pelottava ääni kuulos-
taa. Osaatko piirtää eläimen, joka kyseisen äänen 
päästää? Tee tämä ennen kuin lapset tietävät, että 
kyseessä on kaksi pöllöä. Jokainen voi tehdä oman 
piirustuksen, tai ryhmä voi piirtää yhdessä suurelle 
paperille. Keskustelkaa piirustuksista. Miksi lapset 
ajattelevat, että eläimet näyttävät tältä? 

4. Hugo ja Hulda koputtavat Tilden ovelle, koska ne 
ovat pelästyneet nähtyään Torvaldin. Puhu pelkoa 
herättävistä asioista ja siitä, kun tekee jotain, mitä 
ei oikeastaan uskalla tehdä. Kysy lapsilta, ovatko he 
uskaltaneet tehdä pelkäämiään asioita, jotka meni-
vät loppujen lopuksi hyvin. 

5. Miksiköhän pöllöt ajattelivat ensin, että Torvald 
näytti pensaalta? 

6. Katsokaa kirjan metsäkuvia. Mitä näette? Käyt-
täkää mielikuvitusta ja keksikää muita metsässä 
asuvia eläimiä ja olentoja. Käyttäkää puita ja pensai-
ta malleina ja piirtäkää omia mielikuvitusolentoja ja 
kertokaa niistä. 



K I E L I O S I O

”Peikko”

Troll Tröll Peikko

Trold Trøll Stállu

Troll Torulleq
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ISOT 

1. Mistä pidit kirjassa eniten? Jäitkö kaipaamaan jo-
takin tai etkö ymmärtänyt kaikkea? Tiedätkö kerto-
muksia tai kirjoja, jotka muistuttavat tätä tai joissa 
käsitellään samoja aiheita? 

2. Mitä ajatuksia kirjan nimi (”Se ei ollut pensas”) 
herättää? 

3. Kuvita kirjalle oma kansikuva. 

4. Lopussa kaikki on hyvin, eivätkä Hugo ja Hulda 
enää pelkää sen jälkeen, kun he ovat tutustuneet 
Torvaldiin. Luuletko Torvaldin olleen välillä peloissaan 
metsässä? Mitä luulet hänen pelänneen? Jos hän ei 
pelännyt mitään, mitä luulet hänen tunteneen? 

5. Lue kirja ja katso kuvia. Millaista on kirjan huumo-
ri? Osaatko antaa siitä esimerkkejä?

LUE MYÖS TÄMÄ: 

Anne-Grethe Leine Bientie ja Meerke Laimi Thomasson Vekterli (kuvitus): En skikkelig flink liten reingjeter 

Áslaug Jónsdóttir, Kalle Güettler ja Rakel Helmsdal: Skrímsli í vanda

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteilla #nordiskabokslukaren!


