
 
 

Trollkarlens målarbok 
 
 
Inspirationsuppgift! Låt barnen färglägga bilderna på Trollkarlen och 
hans vänner. Kanske barnen sedan vill rita egna bilder med 
rymdmotiv? 
 
Mål: Att få eleverna att färglägga bilder ur “Trollkarlen från rymden” och 
samtidigt notera skillnaderna mellan årstiderna (fyra årstidsbilder), använda 
sin fantasi och sina konstnärliga färdigheter (fem bilder av saker ur 
planetarieföreställningen) och lära sig om solsystemet (en bild av de nio 
planeterna). 
 
Instruktioner: a) Årstidsbilder – instruera eleverna, innan de börjar 
färglägga, att betrakta bilderna noggrant och berätta hur de kan avgöra 
vilken årstid som är vilken genom att notera de olika sakerna som syns på 
varje bild. Till exempel, så ser man snögubbar på vintern, blommande 
växter på våren, man badar på sommaren och krattar löv på hösten. Kan de 
hitta andra ledtrådar? Vilka årstidsbetingade saker skulle de själva lägga till 
bilderna? 
 
b) Saker ur planetarieföreställningen – här kan eleverna låta fantasin flöda 
fritt och färglägga bilderna som de själva vill. Bilden med födelsedagstårtan 
kan också användas när en elev fyller år (fyll i elevens namn på den tomma 
raden) som dekoration på en anslagstavla i klassrummet. Förslag på andra 
aktiviteter är att t.ex. måla en miljö bakom Trollkarlen, Rudy Tupp, eller 
Trollkarlens hus (hur skulle det kunna se ut under julen?). 
 
c) Planeterna – innan eleverna börjar färglägga de olika bilderna av 
planeterna får de titta på bilder av de riktiga planeterna så att de vet vilka 
färger de ska använda. Äldre elever indelade i grupper kan få i uppgift att gå 
till biblioteket för att leta upp denna information; en grupp per planet. 
Alternativt – efter att de färglagt planeterna med rätt färger –kan eleverna få 
göra en bild till där de får färglägga planeterna precis som de själva skulle 
vilja att de såg ut. Några elever kanske vill skriva ett kortare föredrag om en 
viss planet som de sedan kan presentera för klassen. 
 



d) När bilderna är färdig låt eleverna skriva en dikt, saga eller sång med 
bilderna som utgångspunkt. 
 
Ha roligt och var som Spectra, Trollkarlens assistent: färgstark! 
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