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Pohjoismainen kirja-ahmatti 

Krigen
Kirjailija: Gro Dahle (Norja) 
Kuvittaja: Kaia Linnea Dahle Nyhus (Norja) 
Kustantamo: Cappelen Damm, 2013 
(”Sota”, suomentamaton) 
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2014 

Esittely: Ingan kotona oli ennen kivaa ja 
turvallista, mutta eräänä päivänä äiti ja isä 
riitaantuvat. Isä on löytänyt uuden rakkaan. 
Vanhempien riitely tuntuu Ingasta kuin sodalta. 
Vaikka sota on isän ja äidin välinen, se jakaa 
myös Ingan ja tämän pikkuveljien perheen 
kahtia, sillä vanhemmat muuttavat erilleen.  

Aiheet: perhe, avioero, suru, riitaantuminen, 
sota, tunteet, tunneilmaisu 

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katselkaa kirjan ensimmäisiä kuvia yhdessä. Mitä ih-
miset tekevät? Miltä heistä tuntuu? Piirtäkää saman-
laisia kasvoja kuin kirjan kuvissa. Mitkä värit sopivat 
iloiselle ihmiselle? Mitkä värit sopivat vihaiselle tai 
surulliselle ihmiselle?  

PIENET

1. Katsokaa kirjan kuvituksia. Mitä kirja mahtaa 
käsitellä? 

2. Katsokaa kirjan perhekuvia. Keitä talossa asuu?  

3. Selatkaa eteenpäin ja katsokaa kasvoja. Miltä 
ihminen näyttää, kun hän on surullinen? Tai vihai-
nen? Entä miltä näyttää iloinen ihminen? Osaatteko 
esittää näitä tunteita käyttämällä apuna ilmeitä tai 
kehoa?  

4. Leikatkaa ja värittäkää naamio, joka esittää jota-
kin tunnetta.   

SILTÄ VÄLILTÄ

1. Katso kirjan kantta. Mitä ajattelet, kun kuulet sa-
nan ”sota”? Mitä ajatuksia kirjan etu- ja takakannen 
kuvat herättävät?  

2. Takakannessa lukee suomeksi, että kyseessä on 
”äidin ja isän sota”. Millainen sota se oikein on? Jos 
sodassa ei käytetä aseita, millä tavoin siinä voi haa-
voittua tai haavoittaa muita?  

3. Etsi tekstistä rytmikkäitä kohtia. Lukekaan ja 
kuunnelkaa niitä yhdessä. Millainen tunnelma teksti-
stä syntyy? Kirjoita tai piirrä tekstin pohjalta sanoja 
tai symboleja, jotka luovat rytmiä. 

ISOT

1. Mistä pidit kirjassa? Mistä et pitänyt? Tuntuiko 
jokin vaikealta? Tiedätkö kertomuksia tai kirjoja, 
jotka muistuttavat tätä tai joissa käsitellään samoja 
aiheita?  

2. Katso kirjan kuvia. Mitä niissä tapahtuu? Miten 
kertomus on kerrottu?  

3. Lue teksti. Inga kokee olevansa syypää vanhem-
pien riitelyyn. Mitä mieltä itse olet? Toisin kuin Inga, 
muut tuntuvat puhuvan tavallisesti, hymyilevän ja 
nauravan, kun he muuttavat erilleen ja jakautuvat 
kahdeksi perheeksi. Miltä Ingasta mahtaa tuntua? 
Katso viimeistä aukeamaa. Miltähän Ingasta tuntuu 
nyt? Mitä hän mahtaa ajatella?  

4. Katsele kirjan henkilöitä ja sitä, miten olemus, 
esineet, värit ja kuviot voivat ilmaista heidän tuntei-
taan ja tunnelmiaan. Piirtäkää tai maalatkaa kirjan 
pohjalta kaksi kuviota, joista toinen ilmaisee kiukkua 
ja toinen iloa.  



K I E L I O S I O

”Sota ja rauha”

Krig och fred Stríð og friður  Sota ja rauha

Krig og fred Krígg og friður Soahti ja ráfi

Krig og fred Sorsunneq eqqissinerlu

ruotsi tanska norja islanti fääri   grönlanti     suomi pohjoissaame

LUE MYÖS TÄMÄ:

Riina Katajavuori ja Martin Baltscheit: Oravien sota

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteella #nordiskabokslukaren!


