
Avstånd i solens planetsystem

Det är svårt att åskådliggöra avstånden mellan solen och planeterna och planeternas inbördes 
storlek. Avstånden och skillnaden i storlekarna är för stora. Ett sätt, där man får med både 
avstånden och storlekarna är att gå utanför klassrummet och göra en modell. 

En modell av vårt planetsystem

En möjlighet är att bjuda in föräldrarna och ta ut eleverna på ett öppet fält en kväll, gärna på 
våren, när man ändå skall bränna ris. Det behövs ett fält som är drygt 200 m långt. Där släpar 
man samman en rishög med diametern 1 m i ena kanten av fältet. Den får föreställa solen. Jag 
har inte hjärta i mig att slänga ut Pluto, fast det inte längre är en planet utan en planetoid.

I kvällningen tänder man eld på högen, 9 grupper har förberett en redovisning av de olika 
planeterna, man förflyttar sig ut från elden, grupperna berättar på ”rätt” avstånd från elden 
(solen) om sin planet och åskådliggör dess storlek med hjälp av ett runt föremål. Observera att 
det inte är samma skala på avståndet och solens och planeternas storlek. I verkligheten är 
avstånden mycket större. 

Det är dags att berätta om Sweden Solar System där solen är Globen och Pluto är en boll med 
12 cm i diameter och hamnar i Delsbo.

Objekt Relativ diameter
(cm)

Relativt avstånd
(m)

Solen
Merkurius
Venus
Jorden
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto

100,0
  0,4
  0,9
  0,9
  0,5
 10,2
  8,6
  3,7
  3,6
  0,4

  0,0
  2,0
  3,7
  5,1
  7,7
 26,4
 48,3
 97,3
152,4
200,0
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Avstånd i solens planetsystem 
Se I6
Uppgiften kräver ett stort fält och ris som man får tända på. Redovisningen görs lämpligen under en lägerskola. 
Eleverna förbereder under skoltid en redovisning av de olika planeterna och solen, de gör planetmodeller i 
lämplig skala, på fältet släpar de samman rishögen i kanten av ett stort fält och tänder på den. Sen görs 
en”planetvandring” med redovisning från solen till plutoiden Pluto.

Om solen vore Globen…
Se I8
Sweden Solar System, http://www.swedensolarsystem.se, är ett spännande projekt för att försöka åskådliggöra 
solens och planeternas avstånd och storlekar i samma skala genom att utgå från att Globen är solen. Modeller av 
planeterna placeras ut i norra Sverige med plutoiden Pluto i Delsbo.

Fakta och kartorna ger uppslag till olika aktiviteter. 
* Läs texten och placera ut planeterna på kartorna.
* Placera planeterna på en och samma karta, gärna i större skala.
* Utgå från att Globen finns i den egna kommunen. Var skulle då de olika planeterna hamna? Använd 

avståndstabeller och en karta.

 Diagram över solens planetsystem
Se I9 och I10
Uppgiften kan ligga som start för att arbeta med planeterna. Uppgiften är att med hjälp av diagrammen och 
tabellen om gaserna berätta om de olika planeterna. Uppgiften kan presenteras som att en besättning på ett UFO 
hittar dokumenten och får i uppgift att skriva en rapport över ett främmande planetsystem. Senare kan eleverna 
läsa om solsystemets planeter i Solens planetsystem i siffror (I1) eller Solens planetsystem (I3).
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