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Handling: Här har vi en traditionell muntlig 
berättelse som handlar om det skrämmande 
norrskenet som stjäl färger. Barnen testar sina 
gränser, lockar fram naturens krafter med 
ramsor och får lära sig att ta ansvar då de 
råkar ut för fara. 

Tema: naturen, traditioner, norrsken, Sápmi

Samtal och aktiviteter:

TITTA-LÄSA med de allra minsta 

Se på bilderna tillsammans med ditt barn. Vem ser ni 
på bilderna? Vilka färger hittar ni. Välj era favoritfär-
ger och rita norrsken. 

LITEN 

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

2. Vad är ett norrsken? Har du sett norrsken? 

3. Vilka färger har norrskenet i boken? Rita ditt eget 
norrsken med de färger du gillar 

4. Hitta tillsammans på en ramsa för att locka fram 
regn, snö, norrsken eller andra naturfenomen 

MELLAN 

1. Vad lovar barnen till föräldrarna innan de reser 
iväg? Hur går det sedan? Brukar du hålla dina löften?  

2. Vem tror du de vitklädda är som lockar barnen till 
lek?  

3. Vilka är norrskenets regler? 

4. Vilka andra vita saker finns i berättelsen? 

5. Vad är jojk? Lyssna tillsammans på några olika 
jojkar. 

6. Har du lärt dig något du inte visste tidigare? Be-
rätta! 

STOR 

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

2. Vilka olika samiska kännetecken finns i bilderna?  

3. Finns det naturfenomen som du tycker är skräm-
mande? Vilka och varför? Skriv en dikt! 

4. Samerna bor i Sápmi. Ta reda på var Sápmi ligger  

5. Ta reda på vilka samiska språk det finns och var i 
Sápmi-området de talas.



S P R Å K B I T E N 

”Norrsken”

Norrsken Norðurljós Revontulet

Nordlys Norðlýsi Guovssahasatn

Nordlys Arsarnerit

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

LÄS ÄVEN: 

Aqipi- til sommerfest av Naja Rosing-Asvid

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


