13 cm
Alkaid

Stjärnskådning med
Navet
G

å ut och titta på stjärnhimlen en kväll när det inte finns några moln som är i vägen. Du ser
stjärnhimlen bäst om du söker upp en plats utan för mycket annat ljus om stör - undvik helst
att vara i närheten av gatlyktor, utebelysningar och affärer. Låt blicken vänja sig en stund när du tittar
upp, du kommer att se fler ljuspunkter efter ett litet tag.
16 cm
Mizar

Huvud
Axel

Solen

Är en gul och medelvarm stjärna.
Yttemperaturen är ca 6000 °C. Solen
är vår närmaste stjärna. Ljuset från
solen når jorden på 8 minuter.

Procyon

är en del av stjärnbilden
Lilla hunden/Canis Minor

Det tar ljuset ca 500 år att
färdas från Betelgeuse till oss
på jorden.
Stjärnan är en kall, döende
superjätte som bara är ca
3000 °C på ytan. Den lägre
yttemeperaturen gör att
ljuset blir rödare.

Kan du hitta Orions Stjärnbild?
- syns bara på vinterhalvåret hos oss
Bälte

14 cm
Allioth

Sirius

Är en del av stjärnbilden Stora hunden/Canis
Major. Sirius är en av de stjärnor som finns
närmast jorden.
Det tar ca 9 år för ljuset från Sirius att färdas
hit.

Pilbåge

Axel

Betelgeuse

Svärd
Fot

Många stjärnbilder har olika namn
ute i världen…
Orions bälte OCH De tre vise männen
OCH Tre Giraffhuvuden är samma
grupp av 3 stjärnor.
Fot

Rigel

En varm stjärna, därför sänder den ut ett
blåare ljus. Temperaturen på ytan är ca
11 000 °C.

Det finns en mängd olika sagor och sägner om de olika
stjärnbilderna
Ljuset färdas snabbt!
12 cm
Megrez

Ljuset har hastigheten 300 000 km/s. OM vi kunde springa lika fort hade det
tagit oss en sekund att springa ca 7,5 varv runt jorden.

6 cm
Phecda

Karlavagnen – bara från ditt håll!
Våra stjärnbilder ser bara ut så som vi är vana att se dem ifrån vår plats på jorden. Bygg en
modell av Karlavagnen och se hur utspridda dess stjärnor egentligen är.
Du behöver:
Urriven BT-sida (på sidan finns röda kryss utspridda som är positionerna för den verkliga
karlavagnen, vid varje kryss står det vad stjärnan heter och vilken längd pinnen har),
grillpinnar, linjal, aluminiumfolie, mjukt underlag (t ex tjockare matta, gammal kudde,
wellpappbit eller frigolit).

Gör en egen stjärnbild
Du behöver:

•

9 cm
Merak

Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

Svart papper, aluminiumfolie, papperslim, krita i ljus färg.
Riv 6-8 små bitar av aluminiumfolie.
Släpp bitarna ovanför det svarta pappret.
Limma fast dem där de hamnar.
Leta efter en enkel bild där foliebitarna är
dina stjärnor. Rita ut din stjärnbild med
streck mellan foliebitarna
Ge den ett snyggt namn.
17 cm
Dubhe

Mät ut 7 lagom långa grillpinnar, 6, 9, 12, 13, 14,
16 och 17 cm långa.
•
Gör 7 bollar av aluminiumfolie, ca 2 cm i
diameter i änden på grillpinnarna.
•
Lägg ut BT-sidan på det mjuka underlaget
•
Stick ner pinnarna vid de röda kryssen
med rätt längd, genom pappret.
•
Titta på Karlavagnen i den röda
pilens riktning.
•
Rör dig runt din modell.
Tror du man skulle ha döpt stjärnbilden till
Karlavagnen (eller ”den stora kastrullen” på franska)
om just dessa stjärnor hade setts från någon annan avlägsen plats i vår
galax Vintergatan?

Om Orion berättas det…
…att han var en av de grymmaste jägarna genom alla tider. Orion jagade
efter alla slags djur med hjälp av sina två jakthundar. Människor och
andra djur levde i skräck för hans dödande och började undra om han till
slut skulle utrota alla djur. Men innan han kom så långt lyckades Haren
och Skorpionen tänka ut en listig plan och de lyckades istället döda Orion
med gift från Skorpionens gadd. Zeus, kungen över alla gudar, skickade
då upp Orion och hans hundar för att för evigt synas på himlavalvet –
som en påminnelse till oss människor om hans grymhet. På så vis ska vi
bli påminda om att ALDRIG NÅGONSIN bli så grymma som han… Det
kanske inte är så dumt att vi tittar upp på Orion ibland även i dessa dagar!

Nästa gång BLIR DET LITE KALLARE...

