
 
 

Orion i fantasin 
 
 
Syftet med övningen är att eleverna ska hitta på egna figurer utifrån Orion, en av 
de mest välkända stjärnbilderna.  
 
Förslag på tillvägagångssätt och material: 
Förklara först för eleverna att stjärnbilder kan ses på många sätt. Visa gärna de 
olika bildexemplen av Orion här nedan. Använd sista arbetsblad med Orions 
stjärnbild. Låt eleverna hitta på egna figurer som Orions stjärnor kan tänkas 
föreställa. Eleverna kanske vill skriva en dikt, saga eller sång med sina egna 
stjärnbilder som utgångspunkt. 
 
 

om 

 

å 

Så länge vi människor har tittat på natthimlen har vi tyckt 
att stjärnorna bildat mönster s.k. stjärnbilder. Under 
antiken uppfanns ungefär hälften av de 88 stjärnbilder 
som vi känner till idag. Dåtidens folk fantiserade kring 
figurerna och hittade på berättelser om stjärnbilderna s
sedan fördes vidare från generation till generation  
 
Det finns fler än ett sätt att se en stjärnbild. 
Denna bild visar de stjärnor som ingår i Orions stjärnbild. 
Orions bälte består av tre stjärnor i rad, och är lätt att hitta 
på vinterns stjärnhimmel. 
 

 

Antikens folk såg Orion som en jägare med en klubba i 
handen och ett svärd i bältet. 
 
Enligt legenden ville Orion döda ett exemplar av varje 
djurart på jorden. Detta gjorde Artemis, jaktens gudinna, 
arg och hon beordrade en liten skorpion att sticka Orion i 
hälen. Orion dog av giftet och Artemis placerade både 
jägaren och den modiga skorpionen bland stjärnorna. När 
Orions stjärnbild går ner i väster stiger alltid skorpionen 
upp i öster för att hålla ett öga på jägaren ifall han skulle f
lust att börja jaga igen. 
 

 



Kanske är det lättare att hitta Orion med hjälp av denna 
streckgubbeversion. 
 
De tre stjärnor som bildar en rad i mitten är Orions bälte. 
De två stjärnor som är närmast horisonten är hans fötter 
och paret ovanför bältet är hans axlar. Den fyrsidiga 
gruppen är hans jaktklubba medan den lodräta linjen är 
ett lejonskinn som han håller på en sträckt arm och som 
fungerar som sköld. Den lilla triangeln av stjärnor ovanför 
Orions axlar är huvudet. I en storstad kan klubb- och 
sköldstjärnorna vara svåra att se. 
 

 
 

ötter. 

ftersom fjärilen följer himlavalvets rotation så flyger den 

 
 

lla världens kulturer har sett mönstren på himlen på 

issa av dessa stjärnbilder omfattar endast få stjärnor. I 
 

Astronomer betraktar himlen på ett annat sätt än genom 
legender och bilder. År 1930 delade Internationella 
astronomiunionen (I.A.U.) upp de 88 stjärnbilderna i 
geometriska områden som påminner om kartor snarare 
än de klassiska figurerna. Detta gjordes för att alla stjärnor 
som syns på natthimlen skulle ingå i någon stjärnbild. 
 
Alla de 88 stjärnbilderna passar därför ihop som ett 
jättelikt pussel. 
 
 
 

 
 

Grupper som besöker planetarier uppmuntras ofta att 
hitta på egna stjärnbilder med hjälp av stjärnor ur de 
redan namngivna mönster eller  med slumpvis utvalda 
stjärnor.  
 
Ett exempel som använts i årtionden är se Orion som är 
fjäril. 
Bältet bildar fjärilens långa, slanka kropp. Dess vingar 
bildas av de stjärnor som markerar Orions axlar och f
 
E
alltid västerut över natthimlen. 

A
olika sätt. De gamla egyptierna såg Orion som sin 
dödsgud, Osiris. 
 
V
forntidens Kina kunde en stjärnbild bestå av t.ex. bara två
stjärnor. Somliga kulturer gjorde stjärnbilder av de mörka 



delarna av himlen där det inte finns några stjärnor. Andra använde t.o.m. 
Vintergatans band. 
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