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Klockan är bara 7.00 när Knut smäller igen ytterdörren. 

Tomtefars uppdrag är det roligaste oc
h mest spännande 

som hänt Knut på hela året. 

Han vaknade numera tidigt på morgonen, men var 

tvungen att vänta både en och två
 timmar på att 

Tomteby skulle vakna till liv. 

När han låg där tidigt på morgonen och tittade ut på 

den mörka himlen såg han plötsligt det vackra gr
öna 

skenet dansa över himlen. Norrsken tänkte han och log 

för sig själv. Tänk att naturen skap
at något så vackert. 

På trappan möter han Kissen som gäspar trött. 

-Har du varit ute hela natten? Gå 
in och lägg dig, säger 

Knut när han öppnar dörren. 

När han vänder sig om för att stänga efter den trötta 

katten ser han något som ligger gömt vid soptunnan. 

-Nä men! inte kan det väl vara... Ett pak
et!? utropar han 

och springer fram till soptunnan och böjer sig ner f
ör 

att läsa på paketet. 

Till: Aston Persson, Trappstigen 6,
 Frösundaby



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Starta med att måla en mörk nyans 
som bakgrundsfärg på pappret/ 
kartongen eller pannån.

• Papper, kartong eller pannå
• Akrylfärg eller vattenfärg
• Penslar
• Glasspinne/skrapa

Vilket mästerverk himlen kan skapa! 
Ställ frågan till barnen: Har någon sett ett norrsken?
Ta fram allt material.
Innan konstnärerna sätter igång kan denna film visas där 
man får en förståelse vad just ett norrsken är.
https://youtu.be/FL8NGgOT7l0
(film från Rymdstyrelsen)

• Använd samma färg som användes till 
bakgrundsfärg och måla träd- och/eller 
bergstoppar framför.

• Ta valfri nyans och börja måla 
norrskenet (använd akrylfärg för 
bästa resultat).

• Skrapa färgen uppåt i en 
“släpande” effekt.

Inspiration?
Se denna film: https://youtu.be/qAFOzeiUklk

Man kan även..
..använda sig av oljepastellkritor och skrapa fram ett norrsken. Se denna film som inspiration:  
https://www.youtube.com/watch?v=nlifxoO5KVw

Alternativa uppgifter:

• Vill en ha stjärnor? 
Skvätt på med vit färg.

https://youtu.be/qAFOzeiUklk
https://www.youtube.com/watch?v=nlifxoO5KVw

