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Samspelet mellan solen och jorden

Solen utgör både energikälla och nav för hela vårt solsystem. Det solljus som når oss ha färdats 
150miljoner kilometer på drygt åtta minuter. Den är den yttersta hörnstenen i bygget av liv så som 
vi ser det. Ändå är det lätt att glömma bort hur stor betydelse solen har.
Vi lever inne i heliosfären, det område inom vilket solvinden blåser fritt. År 2012, i skrivande stund, 
finns indikationer på att den första rymdsonden, byggd av människohand, har nått fram till 
heliopausen och är på väg ut i okända sfärer. Rymdsonden Voyager 1 passerade den inre 
chockvågen redan i slutet av 2003, men de data vi nu får från den håller på att förändras kraftigt på 
sådant sätt som som man förväntat sig när den når heliopausen och den galaiktiska kosmiska 
strålningen tar vid. Lätt glömmer vi att även solen rör på sig. Den roterar runt vintergatans centrum 
och flyger fram i rymden med en hastighet på över 600 km per sekund relativt vintergatan.
Solvinden består av partiklar som strömmar ut från solen. Ungefär en miljon ton av solens massa 
kastas varje sekund ut från solen.Det är det vi kallar solvind. Det betyder att rymden inte alls är 
tom. Den normala tätheten på solvinden är knappt tio laddade partiklar (främst protoner och 
elektroner) per kubikcentimeter. Å andra sidan är det svårt att i ett jordiskt laboratorium 
åstadkomma ett lika innehållslöst vakuum.
Solen består alltigenom av plasma, vilket betyder att elektronerna separerats från atomkärnorna. 
Plasma är det fjärde aggregationstillståndet och kan beskrivas som en het gas av laddade partiklar. 
De fortgående fusioner som sker i solen, när i huvudsak vätekärnor fusioneras till heliumkärnor, 
frigör energi. Energin från denna kärnreaktion tenderar till att spränga solen och slunga ut all dess 
materia. Gravitationen å sin sida strävar till att dra ihop solens materia. Detta delikata samspel 
håller vår sol i balans.
Även solen har sina fläckar. Dock är de fläckar som syns på solen indikatorer på magnetisk 
aktivitet. Fläckarna ser mörka ut i det att solytans temperatur inne i en sådan fläck är ett par tusen 
grader kallare än de c:a 6000 grader Celsius som solytan annars håller. 
Om dessa vandrande magnetfält kommer 
tillräckligt nära varandra kan det uppstå så 
kallade plasmautkast. Storleken på dessa 
plasmabågar är vanligtvis tillräcklig för att jorden 
skulle rymmas igenom. Med denna kunskap om 
solens fläckar förstår vi också att de indikerar 
solens aktivitetsnivå. När solen är som mest aktiv 
är fläckarnas antal störst. När nämnda 
plasmabågar brister slungas enorma mängder 
partiklar ut i rymden. Detta är vad vi avser med 
en solstorm. Ett sådant partikelflöde påverkar i 
sin tur jordens magnetfält.

Bild: Claus Lunau
Jordens magnetfält upprätthålls av järn och nickel i jordens kärna. I den yttre, flytande, kärnan 
uppstår konvektionsströmmar på grund av temperaturskillnader mellan de olika lagren. När järnet, 
som är en elektrisk ledare, rör sig i ett magnetfält uppstår elektrisk ström. Den i sin tur genererar 
magnetfält. På så vis bibehåller jorden sitt magnetfält. Detta magnetfält är det som skyddar oss mot 
partikelstrålningen från solen. Med andra ord kan man säga att magnetfältet är jordens egen 
rymddräkt.



Kring polerna finns dock områden där solvindens partiklar kan penetrera jordens atmosfär Detta ser 
vi i form av polarsken. Det vackra skådespelet vi kallar norrsken är alltså tecken på ett partikelflöde 
från solen. 
Nattnorrskenet uppstår i det att partiklar, vilka passerat jorden och kommer in via de fältlinjer vilka 
blåsts undan av solvinden. Dessa från solen pressade fältlinjer sträcker sig gott och väl lika långt 
som avståndet mellan jorden och månen.
Dagtid tränger 
partiklarna in vid 
den lucka som 
bildas i gränsen 
mellan de fältbågar 
som bildar den 
magnetiska 
bubblan mot solen 
och de fältlinjer 
som böjts undan av 
solvinden.
Bilden är en 
målning på NASAs 
uppdrag.

Bild: hesperia.gsfc.nasa.gov
Norrskenet berättar mycket om rymdvädret. En tydlig indikation på att det är norrsken på gång är 
avvikelser i jordens magnetfält. Vid kraftiga norrsken ger till och med på en vanlig magnetkompass 
utslag. Om solvinden är kraftig, håller hög hastighet och har hög densitet, ser vi kraftiga norrsken. 
Hög densitet betyder flere partiklar per volymenhet och garanterar alltså flere ”kollisioner” med 
partiklar i jordens atmosfär. På samma sätt betyder en högre hastighet flere ”kollisioner” i det att 
partikelflödet rör sig snabbare framåt. Vid sådana tillfällen kan också norrskenet ses långt söderut. 
Denna höst har vi haft kraftiga norrsken som setts ända ner i Danmark.
Färgerna i norrskenet berättar om vilka partiklar i vår atmosfär som exiterats under solvindens 
påverkan. Medvetandet om på vilken höjd dessa partiklar normalt befinner sig ger oss höjden för 
norrskenet. Det starka gröna ljuset med en båglängd på 557,7nm uppstår vanligtvis på en höjd om 
120–180 km och det är då syremolekyler som exiterats. Den något gulare färgen uppkommer när 
syreatomer exiterats.
Trots de vackra norrsken som solvinden ger upphov till är det skäl att hålla rymdvädret under 
uppsikt. Magnetfält och elektrisk ström är intimt förknippade. Vi kan skapa magnetfält med hjälp av 
elektrisk ström lika väl som vi kan skapa elektrisk ström med hjälp av magnetfält. Det senare är vad 
som sker i en vanlig generator. Eftersom vårt samhälle blivit – och blir – allt mer elberoende och 
våra kommunikationer, likt styrningen av våra vardagliga apparater, fått en allt mer högteknologisk 
och skör styrning vore en direkt träff av en kraftig plasmavåg förkrossande. 1989 drabbades sex 
miljoner människor i Quebec av strömavbrott på grund av en solstorm. 2003 slogs satelliter i 
omloppsbana ut. Just 2003, den fjärde november, fotograferades det kraftigaste iakttagna utbrottet 
på solen. Detta kunde, om jorden befunnit sig rakt i dess riktning, ha varit fatalt för vårt elberoende 
samhälle.
I dag kan vi kontinuerligt hålla vår stjärna under uppsikt. Våra främsta verktyg består i de ögon våra 
satelliter utgör. ”Stereo” är ett sattellitpar vilka befinner sig så placerade att de tillsammans kan ge 
oss en kontinuerlig fullständig bild av solen. ”Stereo B” (behind) och ”Stereo A” (ahead) är så 
placerade att de tillsammans med observationer från jorden kan garantera en kontinuerlig 
övervakning av hela solen.



Solövervakningssatelliten SOHO och den solvindsövervakande 
ACE befinner sig ständigt mellan jorden och solen. Det är en 
förutsättning för kontinuerlig övervakning. Skulle satelliterna 
befinna sig i omloppsbana runt jorden skulle jorden vara i vägen 
för mätningarna en del av tiden.
Kring ett gravitationssystem med två kroppar bildas fem fält där 
kropparnas gravitation balanseras. Dessa fält kallas 
Lagrangepunkter. Den ena av dem, L1, finns mellan kropparna. 
Det är just den som utnyttjas för att något så när stabilt hålla 
ACE och SOHO på sin plats i rät linje mellan jorden och solen. 
Avståndet från jorden är ungefär en procent av avståndet mellan 
jorden och solen, alltså 1,5 miljoner kilometer från jorden.

Bild: Commons.wikimedia.org

Övervakningen är också beroende av de skillnader som finns i tiden. Solljuset når jorden på 500 
sekunder. Vi får alltså via SOHO bilder av det som sker på solen på i stort sett den nämnda tiden. 
Solvinden däremot har en typisk hastighet om 350 km/s. Det tar med andra ord närmare fem dygn 
innan det utkastade plasmaflödet når jorden. Detta betyder att vi på jorden kan vara förberedda när 
solstormar når fram. ACE som gör aktuella mätningar direkt i solvinden ger oss betydligt mera 
uppgifter om bland annat magnetfält – både styrka och riktning – och solvindens densitet och 
hastighet. ACE's uppgifter får vi dock bara en dryg timme innan plasmaflödet når oss.
Stora koronamassutkast har dock en betydligt högre hastighet än solvinden generellt. Det betyder att 
verkligt täta och stora parikelflöden når oss betydligt fortare än de knappa fem dygn resan tar för 
partiklarna. 20 januari 2005 skedde ett utbrott som kastade ut partiklar i en hastighet motsvarande 
en tredjedel av ljusets hastighet. Det betyder att sträckan mellan solen och jorden avverkas på 25 
minuter. Även om våra observationer at solen når oss med ljusets hastighet kan varningstiden bli 
lika kort som en rast i skolan.
Dessa satelliters övervakning ligger allmänheten till godo fritt på internet. Detta gör att var och en 
som är intresserad behändigt kan förskansa sig uppgifter om kommande radiostörningar och 
norrsken.
En mera kontroversiell fråga är frågan om 
norrskenets, eller egentligen processernas bakom 
norrskenet, inverkan på klimatet kring polerna. 
Ungefär vart elfte år skiftar solens poler. Under 
den perioden är solen mycket aktiv. Detta kan ses 
i solfläckarnas antal och vandringsmönster. En 
hel solfläckscykel är således c:a 22 år.
Diagrammet intill visar landmedeltemperaturen 
på norra halvklotet och solfläckscyklernas längd 
mellan 1860 och 1985. Bild: Egil Friis-Christensen Dansk rumforskningsinstitut

Norrsken är en spektakulär företeelse. Det är också en mycket energetisk företeelse. Under ett 
partikelinflöde som ger upphov till de norrsken vilka synns också i de sydligare delarna av Norden 
är energiflöden på 100Gigajoule per sekund (=100GW) inte ovanliga. Energin motsvarar alltså den 
som produceras i 100 kärnreaktorer av idag.
Att ha en inblick i hur norrskenet uppkommer och alla de fenomen som finns runt omkring 
norrskenet ger oss kunskaper – inte bara om rymdvädret i sig – utan om hela den utvidgade fysiska 
omgivningen vår planet befinner sig i. Kunskaper vi behöver för att bygga vidare på vår världsbild.



Kopplingar till aktuell läroplan
I den ännu aktuella läroplanen i Finland sägs inget om vare sig rymdväder eller specifikt norrsken. 
Över huvud taget är både astronomin och astrofysiken styvmoderligt behandlade. En ny läroplan är 
dock i vardande och vi håller hoppets låga brinnande.

Den nya läroplanen kommer att uppmuntra ämnesövergipande innehåll. Norrsken och rymdväder är 
just sådant stoff som kräver flere discipliner för att kunna behandlas ändamålsenligt och med 
respekt.

Däremot finns givetvis redan nu möjligheter att integrera olika ämnen i projektundervisning. Ett 
sådant projekt där flera naturvetenskapliga ämnen stöder varandra är just solvind och norrsken.

Plockar man bland de nu aktuella måleni läroplanen hittar man bland annat följande:

Teknik: 
Eleven skall

• lära sig förstå teknologin, dess utveckling och inflytande på olika livsområden och sektorer i 
samhället och miljön

• lära sig använda informationsteknisk apparatur och IT-program och att använda datanät för 
olika ändamål

Fysik:
Eleven bör veta att fysik är en av de centrala naturvetenskaperna och att fysikkunskaper och 
fysikaliska forskningsmetoder används i andra naturvetenskaper och inom tekniken.
Eleven skall

• kan undersöka fenomen gällande växelverkan och rörelse och använda storheter som 
beskriver dem, exempelvis tid, sträcka, hastighet, acceleration och kraft.

• kan använda formeln för beräkning av medelhastighet också för att beräkna avstånd och tid

• känner till de olika elementen från elementärpartiklar till galaxer och kan med hjälp av 
modeller åskådliggöra dessa element och strukturer

• kan i diskussioner använda centrala fysikaliska begrepp, bl.a. Energi, växelverkan och 
strålning

De punkter som här nämnts om teknik och fysik utgör egentligen själva hörnstenen i arbetet kring 
solvind och norrsken. Därtill är arbetet självt ett synligt tecken på hur mycket teknik vi idag kan 
använda oss av i vår undervisning.
Utöver detta ingår givetvis matematiken. Dels är den ett redskap för att skapa förståelse för 
fenomenen kring norrskenet och dels är just rymdväder ett ypperligt tillfälle att befästa elevens 
matematiska kunskap.



Pedagogisk infallsvinkel
När man börjar diskutera fenomen i rymden med eleverna brukar frågor uppstå helt naturligt. Till 
och med den mest skoltrötta tonåring kan visa stort intresse och ställa helt relevanta frågor – samt 
lyssna till svar, eller ännu hellre ta tillfället i akt och leta sig fram till svaren. Detta betyder att det är 
skäl att som lärare gå varsamt fram. Vi bör ta vara på elevernas naturliga nyfikenhet och utveckla 
den snarare än att leverera svar på ännu inte ställda frågor. Matematiken och fysiken kommer nog in 
när man undersöker rymdväder. Det kan vara värt att låta eleverna upptäcka det själva.



Solvind och jordklot – en resa under norrskenet

Lektion 1 Solsystemets proportioner
För att få grepp om proportionerna när rymdväder kommer på tal är det skäl att säkerställa sig om 
att vårt solsystems dimensioner är klara. Det görs behändigt med att göra en konkret modell.

Här får eleverna själva söka de fakta de behöver om solens och planeternas storlek och avstånden 
dem emellan. Just att skriva avstånden i 107km, eller ännu hellre 1010 m kan vara en bra lösning. 
Tips eller exempel som leder eleverna vidare kan vara på sin plats då och då under elevernas arbete. 
Avstånden mellan de inre planeternas banor är i stort sett 50 miljoner kilometer. Omskrivet får vi 
5*107km = 5*1010 m. Då kan vi i skalan 1:1010 i modellen hålla avstånden mellan de inre planeterna 
fem meter långa. 

Solen får i denna skala en diameter på knappa 14cm. Jorden får en diameter på blott 1,3mm. Det 
kan vara svårhanterligt men en  liten knappnåls huvud får duga. Med ledning härav kan eleverna 
säkert själva fixa till ett par planeter till och komma fram till att det är otroligt långt till de yttre 
planeterna. De kommer också fram till att vi som lever på jorden omöjligen kan påverka det 
energiflöde som når oss från solen. Vi kan bara övervaka och anpassa oss. Det är däremot viktigt!

Ifall tid blir över kan det vara en idé att fundera över hur långt det skulle vara till närmaste stjärna 
enligt samma skala. 4,2 ljusår är en så pass lång sträcka att det även i aktuell skala blir till att leta 
fram en världskarta.

Lektion 2 Solen
Solen är god för c:a 99% av vårt solsystems massa! Denna enorma massa är den som gör 
fusionsprocesserna i solen möjliga. Främst är det vätekärnor som fusioneras under det enorma tryck 
och den enorma temperatur som krävs för att fusion ska kunna ske. Varje fusion ger ett överskott på 
energi. Den energin får vi del av genom solljus och solvind. Var noggrann med att använda termen 
fusion. Termer som ”smälter ihop” ger fel associationer. 

Solens ålder är c:a 4 600 miljoner år. En stjärna av vår sols storlek beräknas ha en livslängd på över 
10 000 miljoner år. Jorden är i stort sett lika gammal som solen. Däremot tog det lång tid innan 
jorden fick liv. Ännu längre tog det innan jorden fick det syre- och kol-baserade liv vi känner idag. 
Gör gärna upp en tidsaxel över den tid som solen existerat. Märk upp viktiga händelser i livet på 
jorden i samma axel. Sådana punket kan vara dinosauriernas era (200-65 miljoner år sedan). 
Eleverna kommer att inse att människan inte funnits länge!

Visa gärna filmklipp på solen och filmklipp som beskriver processerna i solen. Till exempel 
följande från ”National geographic”  

http://video.nationalgeographic.com/video/science/space-sci/solar-system/sun-101-sci/

Låt eleverna leta fram uppgifter om solfläckarna. Gärna kan de också leta reda på bilder och 
filmklipp som visar solfläckarna dels på avstånd (hela solen i bild) och dels ”närbilder”där det 
synns hur plasmabågar uppstår ur solfläckarna. Målet bör vara att eleverna inser att de perioder 
solen har många fläckar är den aktiv och sänder ut mera partiklar. Myten att solfläckar är som 
flugsmuts på fönstret som hindrar ljus och värme bör alltså slås sönder och samman.

Via http://soho.esac.esa.int/ når man ständigt nya solbilder hämtade via SOHO. Observera att 
bilderna är tagna med beaktande av olika våglängder.

http://video.nationalgeographic.com/video/science/space-sci/solar-system/sun-101-sci/
http://soho.esac.esa.int/


Blir tid över kan eleverna ta reda på fakta om Stereo A&B och deras omloppsbana. Fråga: ”Vilken 
är ”Stereos” största betydelse?

Solen är den absoluta upprätthållaren av livet självt på jorden. Den är också källan till de processer 
vi ser som norrsken.

Lektion 3   Solvinden
Låt i denna lektion matematiken vara ledstjärna! 

Inledningen på lektionen har som uppgift att ge eleverna en konkret uppfattning om vad solvinden 
är. Det är viktigt att få fram att solen kontinuerligt sänder ut en ström av laddade partiklar men att 
extrema solstormar med flarer ger extremutslag också på jorden i sinom tid.

På viten.no http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A189983DF-99F6-39E9-
B370-000033E461C6&tid=1065407&grp=  finns bra beskrivningav plasmautkast och solvind.

Låt eleverna se på data från ACE via http://www.swpc.noaa.gov/ace/ace_rtsw_data.html. Därifrån 
får de uppgifter till att beräkna hur länge partiklarna som nu nått ACE har varit på väg och hur länge 
det tar innan de passerar – eller viker in till – jorden.

Här skapas större förståelse för hastigheterna om ljusets, ljudets och solvindens hastighet jämförs. 
Låt eleverna själva komma fram till en bra jämförelse.

Den aktuella densiteten i solvinden fås också från ACE. Låt eleverna bygga en kubikcentimeter i 
papper för att få en konkret uppfattning om vad densiteten betyder.

Lektion 4 Magnetfält
Jordens magnetfält är vår sköld mot solvinden. Den består egentligen av två delar. En ”kudde” mot 
solen och en cylinder bort från solen. Detta visas rätt bra på 
http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A189983DF-99F6-39E9-B370-
000033E461C6&tid=1065407&grp=. 

Att se och diskutera den sekvensen är en utmärkt start på lektionen.

Att laborera med magnetstavar, järnkärnor och spoar är ett bra sätt att bygga upp förståelsen för hur 
magnetfält och elektrisk ström hör ihop. Det går att skapa ström genom att röra en magnet fram och 
tillbaka i en spole. https://www.youtube.com/watch?v=FuXhJ0_rzwY . Byter man ut magnetkärnan 
till en järnkärna och byter ut amperemätaren mot en strömkälla har man skapat en elektromagnet. 
Ett bra tipps är att byta ut amperemätaren mot en liten glödbrännare så är det mera konkret att se att 
ström bildas när magneten dras genom spolen.

Vilken riktning magnetfältet går i kan man laborera fram genom att spänna en kopparkabel över en 
magnetkompass och se hur den reagerar när man slår på strömmen. Kompassen kan också sättas in i 
en spole. Nålen kommer då att ställa sig längs spolen omedelbart som strömmen slås på.

Låt eleverna själva forska och skriva rapport på sin forskning. Be dem dokumentera sitt eget arbete 
också i bilder. Härtill kan de använda sina smart-phones. Bilderna fogas till rapporterna.

https://www.youtube.com/watch?v=FuXhJ0_rzwY
http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A189983DF-99F6-39E9-B370-000033E461C6&tid=1065407&grp
http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A189983DF-99F6-39E9-B370-000033E461C6&tid=1065407&grp
http://www.swpc.noaa.gov/ace/ace_rtsw_data.html
http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A189983DF-99F6-39E9-B370-000033E461C6&tid=1065407&grp
http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A189983DF-99F6-39E9-B370-000033E461C6&tid=1065407&grp


Lektion 5 Norrsken

Denna lektion kan göras helt och hållet utgående från material på webben. Information om jordens 
magnetiska polers vanrdingar finns på en mängd olika sidor. t.ex på Illustrerad vetenskaps sida:

http://illvet.se/fraga-oss/hur-kan-jorden-vara-magnetisk

I övrigt fungerar Vitens webbsida alldeles fantastiskt när det gäller norrsken. Gå in på

http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A189983DF-99F6-39E9-B370-
000033E461C6&tid=1065400&grp=

Underrubrikern ”Om nordlys” ger mycket bra introduktion. Här finns också enkla uppgifter om 
norrskenets former. Att känna till begreppen underlättar vidare arbete.

Underrubriken ”Hvordan uppstår nordlys” ger insikter i processerna som ger upphov till norrsken. 
Viktigt är att eleverna går in på de enskillda animationerna, t.ex. animationen om atomens delar som 
visar hur exitationen uppstår och ursprunget till en foton.

Under ”Nordlysets färger” finns utmärkta förklaringar på verför olika färger uppstår och hur de 
uppstår.

”Hvor og når kan vi se nordlys” kan inspirera eleverna till egna iaktagelser ”irl”.

Ett bra sätt att ta sig an dessa uppgifter är att bestämma några uppgifter till vilka eleverna ska ta 
skärmdumpar från Vitens webbsida och skriva korta förklaringar till. Detta säkerställer att eleverna 
verkligen sett och förstått innehållet.

Lektion 6  Övervakning av solen och solvinden

Eleverna söker illustrationer som beskriver ACE, SOHO och STEREO, bifogar dessa i ett 
dokument och ger varje övervakningssaltellit en kort beskrivning. En användbar aptitretare finns 
här: http://www.youtube.com/watch?v=yRxjNq8U2dw.

Behovet av övervakning av solens aktivitet och därmed få information om kommande förändringar 
i solvinden framgår med all önskad tydlighet i följande video:

http://www.youtube.com/watch?v=XuD82q4Fxgk 

För information om de enskillda satelliterna lönar det sig att gå in på rymdorganisationernas 
webbsidor:

Stereo: http://stereo.gsfc.nasa.gov/orbit.shtml Här kan man också se hur satelliterna är placerade.

SOHO: http://soho.esac.esa.int/

ACE: http://www.swpc.noaa.gov/ace/   Från denna sida kan man via ”dynamic plots” direkt välja 
mätresultat för önskat tidsintervall.

http://www.swpc.noaa.gov/ace/
http://soho.esac.esa.int/
http://stereo.gsfc.nasa.gov/orbit.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=XuD82q4Fxgk
http://www.youtube.com/watch?v=yRxjNq8U2dw
http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A189983DF-99F6-39E9-B370-000033E461C6&tid=1065400&grp
http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A189983DF-99F6-39E9-B370-000033E461C6&tid=1065400&grp
http://illvet.se/fraga-oss/hur-kan-jorden-vara-magnetisk


Förhoppningsvis har eleverna efter dessa lektioner fått insiker om hur betydelsefull forskningen om 
rymdväder är också för vårt dagliga liv. Antagligen kommer någon elev att bokmärka åtminstone 
någon satellit på sin egen dator för att på egen hand fortsätta hålla sig informerad.

Beroende på elevernas kunskaper i programhantering, tillgången till program och möjligheter till 
integrering med exempelvis bildkonst eller modersmål kan någon del av sekvensen byggas ut till att 
omfatta en utställning av posters eller en föreläsning där eleverna berättar och visar presentationer.



Tema Innehåll Mål; Eleverna ska

1. Solsystemet och 
dess propor-
tioner

Sammansättning och 
proportioner

- ha en korrekt uppfattning om 
storleksförhållanden och 
avstånden i vårt solsystem.

Skalenlig modell 
byggs upp i 
skolan/ på 
skolgården.

2. Solen Ålder
Sammansättning
Livscykel
Solfläckar
Övervakning

- inse att vår sol är en bland 
många och att den ”snart” är 
mitt i livet.

- få en uppfattning om solens 
sammansättning

- veta vad solfläckar är och 
vad som händer i dem

- veta hur vi via våra satelliter 
exv ”Stereo” och SOHO” 
kan övervaka solen

En tidsaxel på 
kassapappersrulle 
kan göras längs 
lämplig vägg. 
Detta för att påvisa 
tidsperspektiv och 
inse vårt 
fokuserande på 
nutid

3. Solvinden Avstånd
Hastighet jfr med ljusets 
och ljudets hastigheter
Densitet vad betyder 100 
partiklar/cm3?
Övervakning

- veta vad solvind är
- veta hur solvinden uppstår
- känna till solvindens 

nominella hastighet och 
densitet

- veta hur vi övervakar 
solvinden via ACE

Matematiska 
tillämpningar av 
att räkna med stora 
och små tal.

4. Jordens 
magnetfält

Hur uppstår magnetfält?
Vad måste således jordens 
kärna bestå av?
Vilken betydelse har 
jordens magnetfält?
Vilka andra planeter har 
magnetfält?

- känna till hur magnetfält kan 
uppstå och därigenom 
komma fram till att jordens 
kärna måste bestå av järn 
som icke är i fast form.

- veta hur jordens magnetfält 
skyddar jorden

- känna till att planeters 
sammansättningar kan vara 
olika

Laborationer med 
magnetfält och 
ström.

5. Norrsken Hur uppstår norrsken?
Skillnad mellan natt och 
dag
Varför ser 
norrskensovalen ut som 
den gör?

- känna till den  magnetiska 
nordpolens tillfälliga 
position och att den rör sig.

- känna till hur solvinden 
kommer in till jorden just 
vid polerna

Datorer

Övervakning ACE och SOHO
Betydelse för vår 
elektronik
Vikten av att kunna göra 
prognoser om rymdvädret

- förstå varför satelliterna fått 
sina positioner

- inse vikten av att kunna 
förutse solstormars 
eventuella träff mot jorden.

- inse övervakningens 
betydelse för arbetet på ISS

Datorer



Material och materiel

För att genomföra denna sekvens av lektioner behövs följande:

• material för färdigställande av sol och planeter i modellen av solsystemet. En lämplig boll 
(till exempel en mjuk gymnastikboll i lämplig storlek) kan utgöra solen, små (färgade) 
knappnålar kan utgöra de inre stenplaneterna och bollar av pappers eller plastmassa kan 
enkelt formas till modeller av gasjättarna. De stora planeternas storlek bör vara skalenlig! 
Häng gärna upp planeterna i ”brösthöjd” så att eleverna verkligen kan iakta vår plats i 
rymden. Frångå om möjligt att sätta planeterna på en rät linje. Sätt exempelvis Merkurius på 
motsatt sida om solen från jorden sett och Venus in i ett angränsande rum. Detta för att riva 
ner den lätt uppkomna bilden om att planeterna ligger ”på rad”

• smal pappersremsa för tidsaxeln (lekt 2)

• Miniräknare

• Datorer 

• Strömkälla, elkablar, spolar, stavmagnet, järnkärna (I samma format som stavmagneten) och 
kompass för laborationerna i lektion 4. Har man tillgång till en magnetometer är det ännu en 
fördel.



Konklusion
I en tid när alla är ständigt uppkopplade till information och alltid nåbara syns framförhållningen 
negligeras. Den dagliga naturliga planeringen av små vardagliga händelser har gett vika. En 
kaffepaus med vänner under en dag i staden behöver inte planeras. Ett SMS är allt som behövs för 
att vännerna ska samlas på valt ställe inom fem minuter. Planeringen av en resrutt ordnas med några 
klick på en gps. Den ger också information om hur länge resan torde tas. Luckor i kunskapen täcks 
omedelbart med några klick på smarttelefonen eller handdatorn.
Ett avbrott i teletrafiken under julrushen är en smärre katastrof. Ett strömavbrott vore förödande.
Grundläggande kunskaper om vårt solsystem och om samspelet mellan solen och jorden hör till den 
bildning som borde vara allmän. Medvetenheten om processerna som styr rymdvädret och 
kunskaper om vilka tekniska innovationer som övervakar dem ger en högre medvetenhet. Denna 
medvetenhet är en bra grund för vidare utbildning inom en rad olika discippliner. Den kan också 
utgöra grunden för en trygghet i det att man kan ta reda på och man vet hur.
Kunskaper om att den teknologi vi använder i vardagen är starkt kopplad till rymdteknologin gör 
också att det blir lättare att förstå vikten av forskning och utbildning.
Norrskenet är en fascinerande företeelse. Kunskaper om dess uppkomst förtar inte på något sätt den 
förundran man erfar när man ger sig hän i sina iaktagelser av ett sprakande norrsken. Däremot är det 
intressant att veta att man själv via övervakningssatelliter kan beräkna när och var norrsken kan 
vara synliga.
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Vad är rymdforskningen värd?

Världen upplever en just nu en ekonomisk kris. Rika medborgare är det gott om. Framgångsrika företag 
likaså. Nationers budgeter är däremot hårt pressade. EU upplever svåra tider i den turbulenta ekonomin längs 
den norra Medelhavskusten. Missväxt och politisk oro föder svält och fattigdom. I denna tid landar Curiosity 
på vår grannplanet Mars. Den lyckade landningen och de första bilderna väckte jubel hos de nyfikna 
människorna på jorden. Samtidigt höjdes röster för att resurserna i stället borde ha satsats på att bekämpa 
svält och fattigdom.

Det är inte alltid lätt att utröna vad som är höna och vad som är ägg. Däremot står det ställt utom allt tvivel 
att fattigdom och svält följer i spåren efter krig.

Under senare halvan av 1960-talet pendlade NASA's budget mellan 2,3% och 4,4%  av det federala USA's 
budget. Nu är den nere under en halv procent. De krympande resurserna gjorde att flere stora rymdprogram 
lagts på is. Bland annat saknar NASA idag möjligheter att sända personal och förnödenheter till den 
internationella rymdstationen ISS.

Den europeiska rymdorganisationen ESA upplyser stolt pressen om att de trots den svåra ekonomiska 
situationen i Europa har 20 medlemsnationer bakom sig i ett utvecklingsprogram. Summan som står till 
förfogande under en tioårsperiod är dock mindre än den NASA har nu efter nedskärningar till förfogande 
under ett (!) år.

Augustinrapporten gav vid handen att det är ekonomiskt – och vetenskapligt – oförsvarbart att sända 
människor ut i rymden. Direkt en människa sänds ut ändrar uppdraget karaktär. Från att ha varit ett 
vetenskapligt uppdrag blir då uppdragets huvudsak att få människan helskinnad hem till jorden. En robot är 
betydligt effektivare – och ersättlig.

Vi glömmer dock att människorna behöver hjältar – helst stora nationella hjältar vars strålglans ger hela 
nationen lyster. Astronauterna är sådana hjältar. De är ambassadörer i rymdforskningens tjänst.

Detta år, 2012, fick EU Nobels fredspris. En påminnelse om att hela tanken på att ha gemensam handel 
mellan stater i Europa var att på så sätt skulle vara lättare att skapa en hållbar fred mellan Tyskland, 
Frankrike och England. Bevisligen har det lyckats.

Det berättas att två före detta stridspiloter vilka skolades för att delta i en flygning med rymdfärja till ISS 
konstaterade: ”För bara ett år sedan satt vi i var sin föreläsningssal och lärde oss skjuta ner varandra. Nu lär 
vi oss samarbeta för att vi tillsammans ska hålla en hel besättning vid god hälsa.” Historien skulle kunna vara 
sann. Inför byggandet och upprätthållandet av ISS saknade såväl ESA som NASA erfarenheter av långvarig 
vistelse i rymden. Sådan erfarenhet fanns i Ryssland. Samarbetet uppstod helt naturligt och det kalla kriget 
var definitivt slut!

Stora synliga samarbetsprojekt där stater gemensamt strävar mot upptäckter stora nog att skänka hela 
nationer stolthet är i sig fredsprojekt. Låtom oss icke äventyra den freden!

Vilken betydelse har då rymdforskningen för det vardagliga livet på jorden? Vi har ju redan satelliter som 
övervakar det mest väsentliga – solen och solvinden. Vi har redan GPS i både bil och handväska. Vad kan vi 
mera önska?

Svaret på frågorna ovan kan omöjligt ges på förhand. Grundforskningens idé är just att söka för sökandets 
skull – att söka för att hitta något nytt. Många av de tekniska innovationer vi idag ser som helt naturliga har 
sitt ursprung i grundforskning eller har uppstått som oväntade sidoprodukter till följd av annan forskning. 
Ofta har rymdforkningens speciella behov fött idéer för just det dagliga livet.

Dagens diskussioner om energi och klimat står definitivt och stampar på stället. Hur vore tanken på att något 
av svaren på klimatfrågan stod att finna i rymdvädret? Redan tanken är motivering nog till att forska vidare i 
det som sker alldeles över våra huvuden. Sett till eventuell belöning är kostnaderna försumbara.
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