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INNAN NI TITTAR OCH MELLAN AVSNITTEN 
- FÖRFÖRSTÅELSE

FÖR DE YNGRE BARNEN
• Vad tänker barnen på när du säger rymden. Vad är solen? 

Månen? Känner de igen orden planet och stjärna?
• Titta på bilder av olika himlakroppar. Gå gärna ut och 

undersök vad ni ser på himlen vid olika tider på dagen.
• Berätta att det ni ska se är en rymdsaga, men att månar 

och planeter finns på riktigt och ser ut som de gör i pro-
grammet.

FÖR DE ÄLDRE BARNEN
• Fråga barnen vad de vet om rymden och planeterna. 

Samla in deras frågor, funderingar och kunskap och åter-
kom till deras tankar i samband med att ni tittar.

• Titta på bilder och modeller av rymden.
• Prata om olika ”rymdord” och begrepp som du vet finns 

i serien.
• Arbeta utomhus för att prata om avstånd i rymden. Låt 

till exempel ett barn vara sol och de andra olika planeter, 
stjärnor och månar. Ställ er och rör er i förhållande till 
varandra på samma sätt som i verkligheten.

• Ta fram en översiktbild av Vintergatan och visa vilken 
eller vilka planeter och månar Pi, Ki och Ti kommer att 
stanna till vid i avsnittet ni ska titta på. Försök hitta en 
bild som så tydligt som möjligt visar hur planeterna för-
håller sig till varandra. Det kommer underlätta förståel-
sen för hur de tre vimsarna åker om barnen ser att pla-
neterna inte ligger på rad.

• Berätta att det ni ska se är en rymdsaga, men månar och 
planeter finns på riktigt och ser ut som de gör i program-
met.

NÄR NI HAR TITTAT

AVSNITT 1 – MERKURIUS, VENUS OCH JORDENS MÅNE
Med de yngre barnen
• Måne och planet. Prata om skillnaden – att en planet rör 

sig runt solen och att en måne rör sig runt sin planet.
• Berätta att solen är en stjärna och förklara att den lyser 

mycket starkare på oss här på jorden än andra stjärnor 
för att den ligger närmre jorden än alla andra stjärnor.

• Prata om avstånd i rymden och om hur Ti, Ki och Pi - om 
de fanns i verkligheten - aldrig skulle kunna färdas över 
så stora avstånd som de gör i serien.

VIMS I RYMDEN – HANDLEDNING

OM SERIEN

I Vims i rymden får vi följa med tre små rymdvarelser genom 
Vintergatan när de är på väg hem till sin stjärna i ett annat 
solsystem. På sin färd landar de tre rymdbarnen på några av 
vårt solsystems himlakroppar och vid varje stopp får vi fakta 
om just den planetens eller månens särdrag och egenskaper.
Titta helst själv på alla avsnitt innan du visar dem för barn-
gruppen. Då kan du lättare pausa och förklara så att alla följer 
med i handlingen. En del barn kan mycket om rymden medan 
andra behöver få hjälp med förförståelse för att kunna hänga 
med när Pi, Ki och Ti vimsar runt.

 

KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN

Ur förskolans läroplan (Lpfö 98):
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband 

i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enk-
la kemiska processer och fysikaliska fenomen,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumen-
tera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap 

SÅ HÄR KAN DU ARBETA MED SERIEN

I förskolan finns barnens frågor kring både det lilla och nära, 
och det stora och universella, hela tiden med och fångas upp 
i leken och i de dagliga rutinerna. Rymden - som många barn 
tidigt börjar att ställa frågor kring - är ett tema som erbjuder 
tillfälle att arbeta mot flera mål i läroplanen. Serien Vims i 
rymden är en bra startpunkt i det arbetet. Där får vi bland 
annat reda på att vår sol och vårt solsystem är ett av flera 
och att det finns andra galaxer. Serien lockar fram lusten att 
förstå - och ta reda på - mer om rymden. 
 I handledningen finns tips och förslag på sådant barnen 
kan vilja prata om och tips på skapande aktiviteter. Välj de 
förslag som passar just dig och din grupp. Människans kun-
skap om rymden fylls hela tiden på med ny fakta. Detta gör 
att tema rymden ger stora möjligheter att utforska, upptäcka 
och ta reda på tillsammans med barnen.
 Uppgifterna är uppdelade under rubrikerna För de yngre 
barnen och För de äldre barnen, men det går så klart lika bra 
att välja fritt mellan alla förslag.



3

• Pi får en sten av Ti. Varför? Kan ni minnas vad Pi har ta-
git med sig från de andra platserna vimsarna har stannat 
vid?

• På Uranus är det vi kallar för årstiderna väldigt långa. 
Varför finns det olika årstider? Visa hur planeterna rör 
sig i sina banor runt solen och hur temperaturen skiftar 
när en sida av en planet är långt ifrån solen.

• Vad är den röda fläcken som Pi och Ki först tror är Ti:s 
rymdfarkost?

AVSNITT 5 – PLUTO OCH EN MÅNE TILL
Med de yngre barnen
• Vilken planet är det Ki, Pi och Ti åker förbi i det här av-

snittet?
• Oj, vad många meddelanden mamma har lämnat. Tror ni 

att hon är orolig? 

Med de äldre barnen
• Pi tror att Ki pratar om en hund när hen pratar om Pluto. 

Varför det? Är det någon som känner till en hund som 
kallas Pluto? Det är ju en seriefigur och ingen planet!

• Om man är astronaut kan man behöva vara ute i rymden 
väldigt länge. Prata tillsammans om hur det är att resa 
bort länge. Sök gärna efter information om hur det är att 
leva på en rymdstation; på youtube finns till exempel en 
serie filmer under rubriken Universums mästare.

AVSNITT 6 – HEJ DÅ JORDEN!
Med de yngre barnen
• Ti somnar innan de hinner hem. Har du somnat i bilen, 

på bussen eller på tåget någon gång? Vart var du på väg 
då?

Med de äldre barnen
• Snart är de tre vimsarna äntligen hemma. Men var är 

egentligen hemma någonstans? Vad vet vi om vad som 
finns utanför vår galax Vintergatan? Och hur kan vi veta 
så mycket om rymden? Prata om vilka olika instrument 
och farkoster människan har använt genom historien för 
att skaffa sig kunskap om rymden.

Med de äldre barnen
• Gör en likadan modell av solen, jorden och månen som 

den Ki, Pi och Ti tittar på i avsnittet. Visa hur de två 
himlakropparna rör sig i förhållande till solen och hur 
solen belyser olika delar vid olika tid på dygnet. Om det 
finns plats, eller om ni har möjlighet att vara utomhus, 
kan barnen själva få agera planet, sol och måne. En stark 
lampa till den som är sol och varsin filt eller sjal som kan 
fånga upp ljuset till barnen som är jorden och månen.

• Atmosfär – vad är det? Sök på nätet på orden ”experi-
ment atmosfär” för att hitta enkla experiment att göra 
tillsammans med barnen.

AVSNITT 2 - MARS
Med de yngsta barnen
• Varför skickar vi människor ut saker i rymden? Vad tror 

barnen? Berätta om rymdforskning, rymdfärder och den 
allra första månlandningen. Det finns autentiska film-
klipp från månlandningen som du hittar om du söker på 
youtube.

Med de äldre barnen
• Mars kallas den röda planeten. Det är för att Mars består 

av ett material som är rikt på järnoxid. Jämför färgen 
på olika bergarter och jord och sand där ni bor eller be 
barnen berätta om platser de har besökt där färgen på 
marken har varit speciell. Vilken färg har de andra plane-
terna i vårt solsystem? Titta tillsammans på bilder.

• Pi, Ti och Ki passerar ett asteroidbälte. Vad är en aste-
roid?

AVSNITT 3 - JUPITER
Med de yngre barnen
• När Ti vill berätta för mamma var de är någonstans gör 

Pi och Ki ljud som låter som när samtalet bryts. Varför 
gör de så?

Med de äldre barnen
• Jupiter är en gasplanet som inte har en fast yta. Vad är 

egentligen gas? Visa hur vatten finns i fast (is)-, flytande 
(vatten)- och gasform (vattenånga). Vilka andra gaser 
känner barnen till? Helium som finns i ballonger? Gaser i 
magen som kommer ut som pruttar? Luft?

AVSNITT 4 – SATURNUS, URANUS, NEPTUNUS
Med de yngre barnen
• Ti har stannat på en måne vid Saturnus. Det är farligt, 

med många rymdstenar i närheten, och syskonen vill att 
Ti åker därifrån. Men först tar Ti något från marken, var-
för gör hen det? 

• Ti har visst glömt att kissa varje gång som syskonen har 
stannat eller luras hen kanske bara? Vad tror du?

• Mars är röd, men vilken färg har Uranus? Titta på bilder 
tillsammans.

Med de äldre barnen
• Saturnus med sin ring är lätt att känna igen. Men vad är 

det för ring? Titta på bilder av Saturnus och ringarna och 
låt barnen gissa vad ringarna är för något. Ta sedan reda 
på det tillsammans genom att titta på närbilder av plane-
ten och ringarna. Där kan man se att ringarna består av 
mängder av små och stora isklumpar och stenar.
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BYGG, PYSSLA OCH FIXA

• Tillverka egna rymdbilar med hjälp av tomma toarullar, 
äggkartonger, tetrapack, kapsyler, lock och piprensare. 
Varför ser rymdfordonen ut som de gör? Prata om vilken 
teknik som behövs för att de ska fungera i rymden (sol-
paneler, larvfötter, stora och tåliga hjul).

• Gör ett eget solsystem. Använd en tom kartong av lite 
större format. Skär stora ”fönster” i kartongens lång- och 
kortsidor och ställ kartongen upp och ner – kartongens 
botten blir nu tak. Arbeta med papier mache och flirtku-
lor för att tillverka planeter, månar, asteroider och stjär-
nor. Titta på bilder för att hämta inspiration och se vilka 
färger ni ska använda när ni målar era himlakroppar. 
Fäst sytråd eller fiskelina i ert rymdpyssel så att ni kan 
fästa det i den upp- och nedvända kartongens tak.

• Tillverka en hoppande raket. Ta två plastburkar eller 
plastmuggar som är lite olika stora (så att den ena går 
att sätta i den andra). Ta den större av de två burkarna. 
Gör hål på fyra ställen lite mindre än halvvägs ner i bur-
ken. Klipp till två gummiband som du fäster som ett kors 
inne i burken mellan de två hålparen. Spänn lite lagom 
mycket. Dekorera nu burkens utsida som en rymdraket. 
Använd den mindre burken som avfyrningsramp genom 
att ställa den upp och ner på golvet, trycka ner din raket 
över så att gummibanden inuti spänns – släpp och se hur 
din raket far iväg.

• Gör en egen stjärnhimmel.
 
 – Låt fantasin flöda för att hitta olika reflekterande 
 material – allt från gamla trasiga reflexer, utslitna 
 reflexvästar till färdigköpta produkter (reflextejp,  
 reflexark, reflexspray, reflexband). Använd ett  
 mörkt tyg eller mörkt papper som bakgrund. Fäst-  
 er färdiga himmel i taket eller högt upp på en vägg 
 i ett utrymme som går lätt att mörklägga. Låt 
 barnen experimentera med ficklampor för att 
 upptäcka hur ljuset reflekteras.

 – Låt alla i gruppen få varsin lika stor bit mörkt  
 tyg eller papper. Visa olika sätt att göra hål och  
 mönster i materialet; använd sax, stansar, hålslag  
 och så vidare. Sy eller tejpa sedan ihop allas bitar  
 och fäst er stjärnhimmel framför ett fönster eller i  
 dörröppningen mellan två rum. Laborera med att  
 låta ljuset falla in bakom materialet så att barnens  
 stjärnmönster blir synligt.

FLER TIPS:

• Sök på Pintarest för att hämta inspiration från andra som 
har arbetat med tema rymden.

• På pappasappar.se finns tips och recensioner om appar 
med rymden som tema.

• På nrm.se (Naturhistoriska riksmuseet) finns en bra och 
informativ sida om rymden.

• rymdkanalen.se (Rymdstyrelsens webbplats med infor-
mation och länkar).

• experimentskafferiet.se - tips och idéer på experiment 
att göra tillsammans med barnen.

• teknikochnatur.se 


