
Leia och  
björndjuren på

juläventyrjuläventyr
i rymdeni rymden

D
et här är Rym

dstyrelsens julkalender 2022. D
et är första 

gången som
 vi tar fram

 en sådan. V
i hoppas att den ska ge  

dig ny och aktuell kunskap om
 rym

den sam
tidigt som

 du får 
följa m

ed på ett påhittat äventyr i solsystem
et. Julkalender 

vänder sig främ
st till barn i åldern 7-11 år och passar bra att 

använda i skolundervisningen. M
en det går naturligtvis bra 

för alla rym
dintresserade att ta del av den, både de som

 går 
i skolan nu och de som

 gick i skolan för länge, länge sedan. 
D

et enda som
 behövs är en del fantasi och en m

assa härlig 
nyfikenhet på rym

den och vårt solsystem
. 

Så här fungerar julkalendern: I den här papperskalendern 
kan du följa Leia och björndjurens resa i rym

den. Bakom
 varje 

lucka finns en illustration. V
ill du ta del av den aktuella dagens 

berättelse, faktatext och utm
aning/uppgift går du in på 

Rym
dstyrelsens w

ebbplats, rym
dstyrelsen.se/julkalender2022. 

D
u kan också använda Q

R-koden till höger för att besöka vår 
digitala julkalender.

N
ästan allt i berättelsen är sant m

en det förekom
m

er vissa
m

agiska inslag. Till exem
pel att både Leia och jultom

ten kan
bli sm

å som
 björndjur, och att de kan färdas så snabbt  

genom
 vårt solsystem

.

Börja m
ed att läsa presentationen av huvudpersonerna i

berättelsen - de tre björndjuren (O
bi, W

an och Zen), Leia,  
Elin M

ask och jultom
ten. D

en hittar du på Rym
dstyrelsens 

w
ebbplats.

  N
u kan juläventyret börja …

rym
dstyrelsen.se/julkalender2022

Rymdstyrelsen är Sveriges rymdmyndighet. Vi ansvarar för statligt finansierad nationell och 
internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen 
är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete. Vi har även i uppdrag att öka intresset för 
teknik och naturvetenskap bland unga. Läs mer på rymdstyrelsen.se

Hej! 

Illustratör: Lovisa Lesse
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Recept tomtens 
raketbränsle
•  En skopa järnoxid 

från Mars
•  Några droppar 

svavelsyra
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