
Linda Bondestam, God morgon rymden (Förlaget 2022) 

VAD? Linda Bondestams bilderbok God morgon rymden handlar om familjevardag och rymdfantasi. 

På jorden bor människor som vaknar och äter frukost, och i rymden bor rymdvarelser. På bokens 

sidor flätas dessa samman. 

FÖR VEM? Uppgifterna riktar sig till barn i åldern 4-6 år under ledning av en vuxen. 

HUR? Vi rekommenderar varmt att den vuxna läser boken före lektionen. Boken kan läsas högt för 

barnen och man kan med fördel stanna upp och peka och diskutera medan man läser. Det finns 

många detaljer i boken att notera. Uppgifterna nedan kan göras på vitt papper, eller alternativt kan 

arbetsbladet ”RYMDVARELSER” i bilagan användas. 

VARFÖR? I den första uppgiften, ”DANSANDE RYMDBANANER”, får barnens fantasi flyga 

fritt. Barnen förstår att när man läser böcker och tittar på bilder kan man bli inspirerad till att skapa 

egen konst och egna berättelser. Ju mer man läser, desto fler idéer får man. I den andra uppgiften, 

”RYMDVARELSEN OCH PRATBUBBLAN”, får barnen först tillsammans och sedan individuellt 

smaka på och vara kreativa med onomatopoetiska ord. 

 

DANSANDE RYMDBANANER 

I Linda Bondestams bok finns dansande rymdgurkor. Titta på bilderna. Diskutera de dansande 

rymdgurkornas färg, armar, klädsel, ben, händer, ögon och mun. Sedan får barnen rita varsin 

dansande rymdbanan. Kom ihåg att rita bakgrund också – rymd, planeter, stjärnor… Häng sedan upp 

bilderna bredvid varandra på väggen så att det blir en lång rad av dansande rymdbananer. 

Ni kan gärna fortsätta fantisera kring rymdbananerna. Varför dansar de? Hurdan musik gillar de? Var 

bor de? Finns det en Bananplanet? Kan man åka till Bananplaneten? Tänk om en dansande 

rymdbanan plötsligt kom in i rummet! Vad skulle ni göra då? 

 

RYMDVARELSEN OCH PRATBUBBLAN 

De små gröna rymdvarelserna i Linda Bondestams bok säger ”Tom tom kurr kurr njam njam”. Det 

betyder ”Våra magar kurrar. Maaaat!” Titta på bilden och på översättningen till svenska. Hur talar 

rymdvarelser? Hitta tillsammans på ord som kunde användas av rymdvarelser. Använd gärna 

onomatopoetiska ord, alltså ord som är ljudbeskrivande. Exempel på onomatopoetiska ord som ni 

kan inspireras av är bom, bang, prutt, skvätt, plask, tjoff, poff, tuff, klatsch, ritsch. Hitta tillsammans 

på roliga repliker. Hur säger man god morgon på rymdiska? Hur säger man god natt och hej? Hur 

säger man att man är så hungrig att man skulle kunna äta tre stora pizzor? 

När ni har associerat kring rymdvarelsers språk tillsammans kan barnen göra uppgifter individuellt. 

Rita en rymdvarelse och en pratbubbla. Hitta på vad rymdvarelsen ska säga, det får gärna vara helt 

galna ord som inte finns på riktigt. En vuxen kan hjälpa till med att skriva in rymdvarelsens ord i 

pratbubblan. Hitta sedan på vad det betyder på svenska och be en vuxen skriva översättningen längst 

ner på pappret, precis som Linda Bondestam gör i sin bok. 

 



I Linda Bondestams bok
God morgon rymden finns

dansande rymdgurkor. Rita en
dansande rymdbanan!

Den dansande
rymdbananen

Figurerna i Linda Bondestams bok säger
roliga saker. De använder gärna

onomatopoetiska ord. Rita en utomjording,
hitta på vad den säger och översätt sedan

repliken till svenska. 

Översättning till svenska:

Rymdvarelser

Rita en utomjording här.
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