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Den nordiska bokslukaren

Joels färger
Författare: Isela Valve (Åland)  
Grafisk form och bildredigering: Minna Öberg 
(Åland) 
PQR-kultur, 2011  
Nominerad till Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris år 2013

Handling:  Boken handlar om den Åländska 
konstnären och författaren Joel Pettersson 
(1892-1937). Handlingen, konsten och uttrycken 
i boken är hämtade från konstnärens liv. 

Tema: Konst, färger, känslor, poesi, drömmar, 
konstnär. 

Samtal och aktiviteter:
TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

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?

LITEN 

1. Se på omslagsbilden. Vad tror du att boken handlar 
om?   

2. Vilka olika färger finns med i boken? 

3. Vilken är din favoritfärg? Rita eller måla en bild 
genom att bara använda dig av din favoritfärg. 

4. Ta fram olika färgs skarfar och dukar och skapa en 
musiklekstund där barnen får varsin duk att röra sig 
med i takt med vald musik. 

MELLAN 

1. Joel är konstnär. Fundera tillsammans på vad 
konst är och vem som kan kalla sig konstnär. 

2. Joel tycker om svarta bokstäver, han tycker att 
de ser ut som kalvar, grisar och hus.  Skriv ditt namn 
med svarta bokstäver, vilka djur eller föremål kan du 
rita av dina bokstäver? 

3. Jämför färgvärldarna i denna bok och i Aima mø-
der Fjeldets Moder av Bolatta Silis-Høegh. 

4. En sommar kom det en söt flicka till Joels by. Han 
vågade inte berätta att han var kär i henne. Varför 
tror du att han inte vågade berätta hur han kände? 

Vilka känslor tycker ni är svåra att tala om? Varför?  

5.  Joel skriver också pjäser och målar kulisser. Gör 
det ni med! Använd er av bokstavsfigurerna, klipp ut 
dem och limma dem på en pinne. Fundera på de olika 
känslorna ni just diskuterat och skapa tillsammans 
en pjäs. Hur ska pjäsen börja? Vad ska hända? Vilka 
känslor vill ni ha med? Är ni på landsbygden eller i 
stan? Hur ser de olika miljöerna ut, vilka färger pas-
sar till er pjäs? 

STOR 

1. Vad tyckte du om i boken? Vad tyckte du inte om? 
Kändes något svårt? Ser du mönster eller kopplingar 
till andra berättelser?  

2. Joel är konstnär som även skriver dikter.  Se på 
pärmbilden, skriv ner ord som du tänker på och skriv 
en dikt.  

3. Vad betyder färger för dig? Väcker färger känslor 
hos dig? Diskutera med ett par hur ni upplever färger 
och ge också exempel.  

4.  I boken, som är från Åland, finns många olika och 
annorlunda uttryck. Vet du vad de olika orden bety-
der? Fundera tillsammans.  

5. Vilka ord använder ni där ni bor som skiljer sig från 
andra ställen med samma språk? Vilken dialekt talar 
ni?  

6. Ta reda på och skriv en faktaruta om Åland. 

7.  Ta reda på några nordiska konstnärer som levde 
under samma tid som Joel Pettersson (1892-1937).



S P R Å K B I T E N 

”Konstnär”
svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

LÄS ÄVEN: 

På en trollsländas vingar av Ann-Christin Waller och Anni Wikberg 

Sorsa Aaltonen ja lentämisen oireet av Veera Salmi och Matti Pikkujämsä 

Aima møder Fjeldets Moder av Bolatta Silis-Høegh

Konstnär  Listakona, 
Listamaður

Taiteilija

Kunstner Listakona, 
Listamaður

Dáiddár

Kunstner Eqqumiitsuliortoq

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


