
 
 

Intressanta litteraturer 
 
 
Nedan följer en lista med böcker i ämnet astronomi som är lämpliga att använda 
med elever i åk 1 till 3. Vi listar också boktitlar till lärare, som referenslitteratur. 
Hör med Naturhistoriska riksmuseets museibutik om de finns i lager. 
 
Till de yngsta barnen… 
”De nio planeterna” 
av Viveca Lundh och Ingela Jondell 
Gleerups (Bumerang series) 
 
”Jorden och månen” 
av Viveca Lundh och Ingela Jondell 
Gleerups (Bumerang series) 
 
”Resor i rymden” 
av Viveca Lundh och Ingela Jondell 
Gleerups (Bumerang series) 
 
”Solen och andra stjärnor” 
av Viveca Lundh och Ingela Jondell 
Gleerups (Bumerang series) 
 
Allmänt om astronomi för elever i åk 1-3… 
”Astronomi: Upptäckter, solsystemet, stjärnor och universum” 
av Carole Stott 
Valentin 
 
”Rymdens Gåtor” 
av Marie Rådbo 
Opal 
 
”Stjärnorna” 
av Eirik Newth 
Alfabeta 
 
”Stjärnorna, solen & planeterna” 
av Tom Stacy 
Richters 
 



“Upptäck stjärnhimlen” 
av Carole Stott 
Rabén & Sjögren 
 
”Utforska rymden” 
av Tim Furniss 
ICA bokförlag 
 
Allmänt om astronomi för lärare… 
”Härifrån till OÄNDLIGHETEN” 
av Marie Rådbo 
Rabén & Sjögren 
 
”Kometer och stjärnfall” 
av Tage Mårtenson och Gunnar Welin 
Hallgren & Fallgren 
 
”Stjärnor och planeter från A till Ö” 
av Tage Mårtenson 
Hallgren & Fallgren 
 
”Vår stjärnhimmel: en handbok för amatörastronomer” 
av Eirik Newth och Ruben Eliassen 
Bonnier Carlsen 
 
Myt och sagor relaterade till stjärnbilder för barn… 
“Hjältar och monster på himlavalvet” (del 1 - 4) 
av Maj Samzelius 
Sveriges Radio Förlag 
 
Myt och sagor relaterade till stjärnbilder för vuxna… 
“Himlavalvets sällsamheter” 
av Peter Nilson 
Rabén & Sjögren 
 
Om solsystemet för elever… 
”Jupiter” 
av Giles Sparrow 
Natur och Kultur 
 
”Mars” 
av Giles Sparrow 
Natur och Kultur 
 
”Månen” 
av Eirik Newth 
Alfabeta 
 
”Planeterna” 
av Eirik Newth 
Alfabeta 



 
”Saturnus” 
av Giles Sparrow 
Natur och Kultur 
 
”Solen” 
av Eirik Newth 
Alfabeta 
 
”Venus” 
av Giles Sparrow 
Natur och Kultur 
 
Om rymden för elever… 
”Rymdfärder” 
av Eirik Newth 
Alfabeta 
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