
 

Viola Renvall i ord och bild 
Jag jobbar som klasslös speciallärare i åk 1-6 i Skräbböle skola i Pargas. Eftersom 
jag inte har någon egen klass eller grupp har jag samarbetat med klassläraren 
Jeanetthe Enkvist, kring mitt utvecklingsarbete. Den aktuella klassen är en årskurs 3 
med 14 elever. 
Bakgrunden till projektet är att Viola Renvall bodde i Pargas, bara ett stenkast från 
vår skola och en stor del av eleverna går längs Viola Renvallstigen varje dag på väg 
till och från skolan, men få av dem känner till vem Viola Renvall egentligen var. 
Projektet inleddes efter sportlovet med att klassen vandrade från skolan och längs 
Viola Renvallstigen. Under vandringen berättade läraren om den senare delen av 
Viola Renvalls liv, då hon bodde i Tunebo på Viola Renvallstigen här i Pargas. Före 
vandringen fick varje elev en lapp med ett ord/flera ord, med anknytning till Viola och 
hennes liv, som eleverna speciellt skulle vara uppmärksammade på under 
berättelsen. Efter vandringen repeterades berättelsen genom att läraren plockade 

fram en ordlapp i taget och eleverna fick återberätta. Detta 
fungerade jättebra! Vid trappan till Tunebo lästes också en dikt, som 
utspelas just på den här trappan.  
Sagor kan sådant 
I de förunderliga De sitter på trappan till mitt hus 
fullmånenätterna och talar med vår längesedan försvunna katt, 
kommer alla sagor ut ur skogen, den gulstrimmiga 
barfotasagor, otroligt självständiga. 

     trollgummesagor, Jag vågar inte stiga upp 
     blåbärs- och lingonsagor. och gå ut och hälsa på dem, 

för då skulle de allesammans försvinna. 
Också katten. 
Sagor kan sådant. 
  (Viola Renvall) 

 

Först tog vi fasta på Violas kärlek till naturen; blommorna 
och insekterna. Dessa teman genomsyrar hela Violas 
produktion. Eleverna målade underbara violer med 
pastellkritor, inspirerade av namnet Viola och Violas dikter 
som handlar om violer. När eleverna målat klart violen och bakgrunden, fick de lära 
sig om kontrastfärger. De fick ett ark med dikter, som Viola skrivit och fick i uppgift att 
rita blad på diktarket och måla bladen i kontrastfärgen till sin viol. Bladen limmades 
sedan upp på violkonstverket. Vi beundrade konstverken och diskuterade vad vi såg 

 



 

och vad som var speciellt lyckat med vart och ett av konstverken. Vi funderade 
tillsammans på vad lyrik är och på hur olika dikter kan se ut. 

 

 
Efter detta fick eleverna skriva en egen dikt om just sin viol. Många njöt av att skriva 

och de fick in känslor och livets olika färger. 
Resultatet blev alldeles fantastiska dikter! 

 
 
Förstås firade vi att vi kommit igång med vårt Viola Renvall- projekt samt att Svenska 
Folkskolans vänner beslutat att understöda projektet med 
500 euro! Pengarna gav oss möjlighet att tänka större. 

 



 

 
Eleverna fick sedan veta lite mera om Viola Renvalls liv som barn på Hamngatan i 
Tammerfors och då bl.a. att man i Violas barndomshem ofta hade 
mysiga högläsningskvällar. Våra elever fick även de njuta av 
högläsning. Vi läste boken “Det hände i Tammerfors” (1992).  Det 

är en liten bok, som Viola tillägnat sin 
bror Rudolf. I boken skildras 
inbördeskriget och de rödas belägring av 
Tammerfors och de vitas genombrott den 
3-5.4.1918, skildrat genomgående ur den 
12-åriga Violas perspektiv. 

Vi fortsatte sedan med dikterna och nu läste och funderade vi 
på dikter med insekter. Vi hittade dikter med sländor, humlor, 

surrande bin, fjärilar, nyckelpigor, 
syrsor och myror. Dessa dikter 
inspirerade oss till att utforma 
insekterna i papier-maché. Vi 
jobbade med tidningspapper, 
ballonger, tapetklister, papprullar 
petflaskor etc. både i klassen och i 
slöjdsalen. 

  

 

Eleverna forskade om sina insekter för att få reda på fakta om deras utseende etc. 
Sedan skrev de dikter om sina insekter. I slöjden byggde de fina insekthus. 

 



 

 

 

 
 

Viola, som älskade blommor, 
fick år 1997 en rosenpark 
med 700 rosor på initiativ av 
Pargas Rotaryklubb utanför 
stadshuset i Pargas. Året 
därpå restes en bronsstaty i 
parken, som ett 

 



 

minnesmärke över Viola. Konstverket heter Meditation och gjordes av konstnären 
Alla Keskisalo- Johnsson, som tog fasta på Violas kärlek till havet. Viola innefattas i 
en våg över ett pelarfundament i granit. I graniten är en strof ur Violas sista 
diktsamling ingraverad.  
Samtidigt som vi besökte Violas minnespark, så passade vi på att 

titta in i det s.k. Viola Renvall-rummet i 
stadshuset.  
När läraren berättade mer om Violas 
liv fick eleverna, medan de lyssnade 
på berättelsen, samla “Viola-bingo”. 
Eleverna utformade sin spelplan, som 

de ville, utgående från dessa ord. Speciellt intressant har det varit 
för eleverna att märka hur mycket inspiration Viola fått av sagofarbror Zacharias 
Topelius, som klassen jobbade mycket med ifjol. Roligt var det också att läsa de 
dikter som Viola skrev när hon var 7-10 år. 

Inspirerade av Viola Renvalls brevväxling skrev 
eleverna egna personliga brev till en saknad vän, till 
väneleven i förskolan, till en släkting, till skolmorfar. 
Vi skrev på riktigt brevpapper, skrev adressen på 
kuvertet, klistrade på frimärket och vandrade iväg till 
den gula lådan för att posta våra brev och sedan 

hoppas vi förstås på svar. Tänk att få ett äkta handskrivet brev!  
Som nästa Viola-arbete målade eleverna små akvareller med rader ur dikten 
“Mormors trollkonster” av Viola. Varje elev fick en rad ur dikten och målade det som 
stod på raden. Tillsammans målade vi hela dikten! Det blev en fin kombination av 
text och bild, som vi skapade tillsammans.  
  

Mormors trollkonster 
 Och jag tog din lilla vita kanin Då red du i drömmen genom sjumilaskogen till 
och satte den på din huvudkudde. den blå gården. 

         Då drömde du om sommaren i det mjuka gräset. Där stod en brokig tupp på brunnslocket och gol. 
Och blåklockorna. De ringde och spelade: Så tog jag din randiga boll 

     ding, dång. och smög den i din öppna sovande hand. 
     Jag tog din lilla röda häst Då växte du i drömmen till en jätte, som bollade 

                 och satte den vid din fotända. med stjärnor. 
Det var en rolig dröm, du vaknade skrattande. 

 



 

 
 
I samband med denna uppgift passade vi också på att måla med ord. Vi diskuterade 
hur man levandegör en text och hur man gestaltar känslor och stämningar med hjälp 
av sina sinnen. Barnen kände, smakade, doftade, såg och hörde i fantasin. Vi skrev 
om våra gömställen och gömde våra texter i ett skrin. På skrinet skrev vi: Öppnas till 

midsommaren! Vi fick också lära oss att skriva Haikudikter. 
 Och slutet 

Och när vi hittade halsringarna av guld 
och det hopvikta brevet och kartan över Ön, 
gick vi tillbaka in till de vuxna. 
Men de osynliga alferna följde oss. 
 
Vi gömde våra skatter i en låda på vinden. 
Vart alferna tog vägen visste vi inte. 
 Inte förrän vi fann honung på vårt aftonbröd 
 och dagg i våra tomma muggar, 
 och små, små spår i alla blomkrukor. 

 
      Men på lådan skrev vi: 
      Öppnas till midsommaren. 

 
      Det var riktigast så 

(Viola Renvall) 
 
 

I Julstjärnan år 1992 skrev Viola en saga som heter “Sagan om 
Vargen, Mormor och Rödluvan”. Den handlar om Kimitovargen, 
som kom till Skräbböle och slukade Viola och om hur hennes 
granne Rinne räddar henne ur vargens mage. (Violas granne 
hette i verkligheten Rinne). Efter att vi hört sagan skapade vi 
den varg, som kanske ännu stryker omkring här och letar efter 

 



 

sin sambo. Vargen fick stryka omkring kvarnen här i byn. Vi läste även en faktabok 
om vargar. 

 
 

 
 
Vi har också börjat bekanta oss med Violas sagor om Skogsfolket.  
Vid sidan av sagorna fortsätter arbetet med dikterna.  
En hel dag ägnade vi oss åt Violas andliga dikter. 
Genast på morgonen cyklade vi iväg till Pargas kyrka. 
Vi hade matsäck med oss. Vi började med en guidad 
rundvandring i kyrkan och vi fick lära oss mycket om 

själva byggnaden 
och guidningen 
var kryddad med spännande och humoristiska 
berättelser. 
Klassläraren hade valt ut en dikt till varje elev 
och dikterna var placerade parvis runt omkring i 

 



 

kyrkorummet. Med tankar, ord och samtal skapade vi sedan med akvarellkritor 
utgående från dikten.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
  
Vi målade i kyrkogången, på läktaren, vid orgeln och i sakristian. 
Det var mycket spännande att få ha kyrkan för oss själva hela dagen. Vi hittade 
skrymslen och vrår och njöt av dagen, av alla finheter och av vår matsäck.  
 

 

Eleverna önskade att vi skulle avsluta dagen med ett 
besök vid Violas grav. Med oss hade vi en blå viol. Våra konstverk färdigställde vi 
senare i klassen och eleverna skrev även dikter till dem. 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

Påskveckan firade vi bl.a. med att lyssna till en påskberättelse, som finns i Violas 
bok “Människor med delad håg” från år 1947. Eftersom det var 
så vackert väder passade vi på att lyssna till berättelsen 
utomhus. Vi läste också dikter som Viola skrivit om 
skärtorsdagen, långfredagen och påsk och lärde oss blackout 
poetry och använde tekniken på Violas påskdikter och 
skapade våra egna.  
 

 
  
 

  
 
 
 
Inspirerade av dikterna skapade vi också 

stora påskägg, som vi sedan lånade ut till närbutiken.  
 
I många av konstverken har vi använt oss av olika 

tekniker. Eleverna har t.ex. varit mycket ivriga att virka och ofta medan de lyssnat till 
en saga eller annan text, så har de virkat under tiden. Utgående från dikten “I 
sorgens nystan” har eleverna tillsammans skapat ett konstverk. Begagnade tavlor 

återanvändes och fylldes med virkade grå dagar och  
bland dem limmade vi in gyllene stunder. 

 



 

I sorgens grå nystan 
Inne i sorgens grå nystan  
finns kanske nyckeln 
till en hemlig överraskning. 
 
Dagarna virkar grått garn. 
Nystanet blir mindre och mindre. 
De grå dagarna glider bort, 
bleknar, 
blir småningom osynliga. 
 
Jag tycker att jag anar skimret 
av något gyllene innerst i allt.

 
-Dagarna virkar vidare. 

(Viola Renvall) 

 
 
 
Läseklubben i åk 3, som är en frivillig klubb efter 
skoltid, har gjort en dramatisering av sagan “Då 
Blåbärsbolle blev sjuk”, som återfinns i “Den 
borttappade hallonmasken” från år 1935. Violas 
första sagobok om Skogsfolket gavs ut år 1932. 

 
År 1973 gav Schildts förlag ut Tio sagor om Skogsfolket, där sex sagor ur 
Skogsfolket och fyra sagor ur Den borttappade hallonmasken ingår. En av de sagor 
som Viola ville ha med, men som gallrades bort var sagan om Blåbärs-Bolle. 
Motiveringen från förlaget löd att sagan kunde få barn att bli rädda för läkare (U. 
Sjölind, 2009). 

 



 

 
 
Viola skrev många blomdikter och inspirerade av dem gjorde eleverna blomkonst till 
morsdag, både ett morsdagskort och en vacker tavla. Pappret beströks först med 
sockervatten och därefter duttade eleverna vattenfärgsdroppar på pappret. 
Dropparna flöt ut till vackra blommor. Mammorna fick förstås också vackra dikter. 

 
Maj 
Du har sippor i din korg 
        vita och blå. 
Du har kallat på hyacinterna vid min vägg. 
    Och dina skor är gröna och lätta. 
På ditt pekfinger sitter en skrattande bofink. 
Du är en flickunge full av förväntan. 
            (Viola Renvall) 
 
 
 

 
 

 
Havet var viktigt för Viola och hon skrev många, många dikter om havet. Utgående 
från hennes dikter om havet målade eleverna med akrylfärg på riktiga dukar. De 
målade himmel och hav och en del gjorde fina båtar i lera till sina målningar medan 
vi lyssnade till havets musik. Sedan skrev de egna dikter om sina hav. 
 

 



 

 

 

Blå vind När jag blundar -  
Blå vind över kullarna - När jag blundar kan jag höra havet, 

kan jag drömma att jag sover i kajutan. 
Vid fjärden i solskenet Det är sommar, långseglats och solvarmt 
står jag och silar Fågelskri och kobbar. Vi har kurs på Utö. 
blänk mellan fingrarna. Mil på mil i förlig vind mot Utö. 
 
Blå vind i gräset. När jag öppnar ögonen så ser jag 
Nickande blom. vid gardinen fruset glas och snöfall. 
Segel därute. Långt. Vinterstormen vräker snö på gården. 

Termometern visar minus tio. 
Blå vind i gryningen. 
Blå då dagen skymmer - Jag vill mycket mycket hellre blunda. 
famnade en knappt skönjbar stjärna.                (Viola Renvall) 
    (Viola Renvall) 
 

 

Den 22.5 avslutade vi vårt Viola-projekt. Hela skoldagen 
gick i Violas tecken. Alla elever i Skräbböle skola fick en 
lektion om Viola och fick ta del av vår utställning. Kvällen 
var vigd för inbjudna gäster. Eleverna hade bjudit in sina 
familjer, släktingar och vänner. Skräbbölgobbarna, 
bibliotekspersonalen, skolpersonalen, klassens 

 



 

elevassistenter, elevernas förskollärare, väneleverna från förskolan var inbjudna och 
som våra hedersgäster kom Violas barn Tua och barnbarn Åsa.  
 

 

Vi hade ställt ut elevernas konstverk och texter samt Violas dikter som stått för 
inspirationen runt om i skolan. Vi samlades i skolans matsal/festsal och berättade 
om vårt projekt och eleverna läste sina violdikter.  

 
Vi hade även hängt upp foton, som dokumenterat hela processen. 
 

 
Efter den gemensamma samlingen vandrade eleverna iväg och ställde sig vid olika 
konstverk och dikter. De läste sina egna dikter och berättade om arbetet med dem 

 



 

och tillhörande konstverk. Gästerna fick sedan vandra omkring och njuta och ta in 
allt som eleverna skapat. 

 
Livets väv med Violas underbara dikter om livet. 
Den allra sista gången 
En gång är den allra sista gången. 
Det sista steget nedför trappan. 
Lampan som släcks. 
Ingen säger: 

Nu var det sista gången. 
 
En gång är det sista ordet viskat. 
Det sista brevet skrivet och postat. 
Nyckeln vrids sista gången om. 
Dagen liknar de andra. 
Du vet inte när 
och vill inte veta. 

 
Men glädjen har alltid ett sista leende. 
Någonstans dröjer det kvar. 
Någon förvarar det 
djupt i sin saknad. 
   (Viola Renvall) 

 



 

I ett av klassrummen kunde man ta del av en 
presentation, som två elever, gjort om Violas liv till 
tonsatta dikter. I biblioteket fanns även dikter som 
eleverna själva tagit initiativ till att skriva. 
Efter rundvandringen samlades alla igen i salen och 
Läseklubben visade Blåbärs-Bolle. Sedan fick alla 
elever en egen skrivbok (Viola hade alltid en skrivbok 
på sitt nattduksbord), ett litet staffli samt en ros. 
 

 
 

Också Viola Renvalls dotter Tua tackade eleverna och läste en av Violas dikter för 
dem. En dikt som vi också har jobbat med. 

 
Om du har fått en glädje 
Om du har fått en glädje idag 
är det inte bara din. 
Lägg ner den i din röda korg, 
gå ut på vägarna, 
tala om för dem du möter 
att glädjen är en liten gul blomma, 
ett enkelt rakt ljus, 
en morgonfågels friska drill, 
det grova brödet, som bryts om kvällen. 

(Viola Renvall) 
 

 

Kvällen avslutades med att alla vandrade tillsammans 
längs Viola Renvallstigen och i slutet av vägen fick 
var och en som deltagit i vernissagen  en egen Viola 
Renvall-dikt, som eleverna rullat ihop och knutit ett 
sidenband runt omkring.  
 
 

 



 

Vilken fin kväll och vilket fint projekt! 
 
 

 
 
Jag är så otroligt glad att jag fått vara en del av detta projekt! Jag är djupt imponerad 
över de fantastiska eleverna och deras otroligt kunniga klasslärare! Elevernas 
familjer har även delat Viola med oss under hela projektets gång. Klassläraren har i 
varje veckobrev sedan sportlovet skrivit ner ett par Viola-dikter. 
Viola Renvalls författarskap är en skattkista att ösa ur. Endast fantasin kan sätta 
gränser! För vår del var det nog det annalkande sommarlovet, som satte punkt för 
vår Viola-verkstad (eleverna har kallat sitt klassrum så). 
Vi har arbetat mångsidigt, ämnesövergripande, varierande och i intressanta och 
stimulerande lärmiljöer. En del av undervisningen har genomförts som 
kompanjonundervisning och delad glädje är dubbelglädje!  
Vi har inte bara lärt oss om Viola Renvall och hennes författarskap, utan vi har också 
fått ta del av vår närhistoria och Finlands historia. Vi har lärt oss om dikter och sagor 
och framför allt att uttrycka oss själva på olika sätt; att läsa, lyssna, återberätta, 
skriva, dramatisera, skapa, tolka och gestalta texter med hjälp av våra olika sinnen 
och med olika material och tekniker. Detta arbetssätt stärker bl.a. elevernas 
kompetens i multilitteracitet (med multilitteracitet avses förmågan att tolka, producera 
och värdera olika slag av texter i olika medier och miljöer. Denna kompetens gör det 
möjligt för eleverna att förstå många olika slag av kulturella uttryck och att forma sin 
egen identitet (LP 2016)).  

 



 

Förutom att detta arbetssätt är språkutvecklande och väcker nyfikenhet att skapa, 
läsa och producera vidare, så är det ett inkluderande arbetssätt och framför allt har 
det varit väldigt roligt och givande! 

På vernissagen fick vi motta denna underbara gåva - 
opublicerade texter av Viola Renvall! Dem ska jag gotta mig 
med i sommar, men jag har ju inte kunnat låta bli att snusa 
lite på dem i alla fall. Denna dikt ingår och passar bra inför 
sommaren: 
 
 
 

Junirim 
Och nu är dagen full av sol 
och äppelträden blommar nu för mig, 
det blev så mycket frukt ifjol. 
Ibland ska träden vila sig 
Man får ej allt som man vill ha. 
En korg med frukt är ändå bra, 
men om det kommer mer än så 
så kan du äpplen av mig få 
för äppelmos och äppelsaft 
ger för vår mörka tid oss kraft. 
Vi måste ta vad sommaren ger 
då frukten börjar falla ner 
Men det är långt ifrån höst än. 
Låt sommartiden bli din vän. 
Men om det regnar någon gång 
är regnets röst en sommarsång. 
Och alla blommor som vi ser 
oss mycken, mycken glädje ger. 

(Viola Renvall) 
 
 
 
P.S. Vårt Viola-projekt uppmärksammades även i lokalpressen: 

 

 


