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Den nordiska bokslukaren

Joels färger
Forfatter: Isela Valve (Åland)  
Grafisk form og billedredigering Minna Öberg 
(Åland) 
PQR-kultur, 2011  
Nomineret til Nordisk Råds børne- og 
ungdomslitteraturpris 2013

Handling: Bogen handler om den ålandske 
kunstner og forfatter Joel Pettersson (1892-
1937). Handlingen, kunsten og udtrykkene i 
bogen er hentet fra kunstnerens liv. 

Tema: kunst, farver, følelser, poesi, drømme, 
kunstnere. 

Samtale og aktiviteter:
KIGGELÆSE med de alleryngste  

Titta på bilderna tillsammans med ditt barn. Vilka 
färger hittar ni i boken? Blanda färger i vattenglas 
och titta på dem tillsammans. Vad händer om ni 
blandar ihop olika färger?

LILLE 

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

2. Hvilke farver er der i bogen? 

3. Hvad er din yndlingsfarve? Tegn eller mal et billede, 
hvor du kun bruger din yndlingsfarve. 

4. Find forskellige tørklæder og duge frem til en mu-
sikleg, og lad børnene bevæge sig i takt til musikken 
med hvert sit stykke klæde.  

MELLEM

1. Joel er kunstner. Tænk sammen over, hvad kunst er, 
og hvem der kan kalde sig for en kunstner. 

2. Joel kan godt lide sorte bogstaver. Han synes, at 
de ser ud som kalve, grise og huse. Skriv dit navn med 
sorte bogstaver. Hvilke dyr eller ting kan du tegne 
med dine bogstaver? 

3. Sammenlign farverne i denne bog med farverne i 
Aima møder Fjeldets Moder af Bolatta Silis-Høegh. 

4. En sommer kom der en sød pige til Joels by. Han 
turde ikke fortælle, at han var forelsket i hende. 
Hvorfor tror du ikke, at han turde fortælle, hvad han 

følte? Hvilke følelser synes I er svære at tale om? 
Hvorfor?  

5. Joel skriver også teaterstykker og maler kulisser. 
Det kan I også gøre! Brug bogstavfigurerne, klip dem 
ud, og lim dem fast på en pind. Tænk over de forskel-
lige følelser, I har talt om, og skriv et teaterstykke 
sammen. Hvordan skal stykket begynde? Hvad skal 
der ske? Hvilke følelser vil I have med? Er I på landet 
eller i byen? Hvordan ser de forskellige miljøer ud, 
hvilke farver passer til jeres teaterstykke? 

STOR 

1. Hvad syntes du om i 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. Joel er kunstner og skriver også digte. Se på om-
slagsbilledet. Skriv de ord, du kommer til at tænke 
på, og skriv et digt med dem.  

3. Hvad betyder farver for dig? Vækker farver følelser 
hos dig? Tal to og to om, hvordan I oplever farver, og 
kom med eksempler.  

4. Bogen er fra Åland og indeholder forskellige og 
anderledes udtryk. Ved du, hvad de forskellige ord 
betyder? Tænk sammen over det.  

5. Hvilke ord bruger I, dér hvor du bor, som adskil-
ler sig fra andre steder med samme sprog? Hvilken 
dialekt taler I?  

6. Find fakta, og skriv en faktaboks om Åland. 

7. Find nogle nordiske kunstnere, der levede i samme 
periode som Joel Pettersson (1892-1937).



S P R O G D E L E N

”Kunstner”
svensk dansk norsk islandsk færøsk grønlandsk finsk nordsamisk

LÆS OGSÅ: 

På en trollsländas vingar (På en guldsmeds vinger) af Ann-Christin Waller og Anni Wikberg 

Sorsa Aaltonen ja lentämisen oireet (Anden Aaltonen og flyvesymptomerne) af Veera Salmi og 

Matti Pikkujämsä 

Aima møder Fjeldets Moder af Bolatta Silis Hoegh

Konstnär  Listakona, 
Listamaður

Taiteilija

Kunstner Listakona, 
Listamaður

Dáiddár

Kunstner Eqqumiitsuliortoq

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


