
Tove Jansson 
 
Tips för lärare: 
Uppgifter i anslutning till utställningen för årskurs 1–6.

FESTSTÄMNING! 

I Tove Janssons freskomålningar är det fest. I målningen Fest på landet ser vi en somrig picknic ute i 
naturen, kanske någonstans på landsbygden. Målningen Fest i stan visar en bekymmersfri dansfest i 
stadsmiljö. Studera freskerna här: 
https://www.hamhelsinki.fi/wp-content/uploads/2020/04/Fest_i_stan_1947.pdf  
https://www.hamhelsinki.fi/wp-content/uploads/2020/04/Fest_på_landet_1947.pdf 

Diskussionsuppgift: 
Hurdana fester firar man Finland och på andra ställen i världen? Hurdana fester firar ni i er familj? 
Hurdana fester har du deltagit i, i skolan? 

Skriv eller rita: 
Planera en fest där alla trivs och har roligt. Vem är med på inbjudningslistan? Var ordnas festen? Vad gör 
man under festen? Skriv eller rita.
 

LIVET VID HAVET
 
Tove Jansson vistades många somrar i Pellinge skärgård utanför Borgå. Den lilla ön Klovharun var Tove 
Janssons och Tuulikki Pietiläs sommarställe under 30 års tid.
 
Diskussionsuppgift: Sök på kartan tillsammans efter Pellinge skärgård och ön Klovharun. Titta på videon 
och fotografierna för att få veta mera om Tove Janssons och Tuulikki Pietiläs sommarställe och deras liv på 
ön: https://www.tovejansson.com/swe/saari.html

Hur tror du det skulle vara att bo på ön Klovharun? Vad skulle vara intressant eller trevligt med ölivet? Tror 
du någonting kunde vara tråkigt eller spännande med att leva på ön?

Konst i grupp: Har du någon gång gått en promenad längs havet, varit på utfärd i skärgården eller 
varit på båtutfärd? Räkna tillsammans upp vilka saker ni har sett eller upplevt vid havet. Ni kan hämta 
inspiration från videosnuttarna från skärgården eller göra en utfärd i skolans närhet. Räkna upp saker som 
hör ihop med havet och skärgårdens natur, ljud, dofter, texturer, känslor, färger, rörelser.

Dela in er i grupper och gör konstverk inspirerade av havsstämningen (t.ex. en liten dansuppvisning, 
ett ljudlandskap från skärgården, en installation av ö landskapets texturer eller en målning med 
skärgårdsnaturens välkända färgskala).
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