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Tema rymden i åk 6 (7 lektioner)

Inledning

Det är svårt att på några få lektioner avhandla ett så omfattande område som rymden. För att få detta 
att bli en meningsfull helhet kan man arbeta med området som en temahelhet och integrera med andra 
ämnen och ämnesområden som modersmål, matematik, historia, engelska, teknik, teckning.
Det är viktigt att eleverna ställer frågor, får tid att fundera ut tänkbara svar i stället för att bara serveras 
fakta. Det är också viktigt att visa på och söka alternativa arbetsformer för inlärning.
Eleverna har under de tidigare skolåren lärt om året, årstider, planeterna i vårt solsystem, månen och 
dess rörelse, magnetism och elektricitet, olika krafter och kroppars rörelse. Denna kunskap bygger vi 
vidare på. 
I läroplanen från 2004 finns inte så mycket nämnt om vad och hur man ska ta upp om rymden. I den nya 
läroplanen som håller på att skrivas och skall tas i bruk 2016 hoppas jag däremot att ett större fokus 
skall läggas på rymden, rymdforskning och vilken nytta vi har av kunskapen om detta område.

Målet med undervisningen i temat Rymden är att eleverna lär sig om den fantastiska omgivning som 
finns runt planeten jorden och vad som finns ute i världsrymden och inspireras att vilja lära sig mera om 
denna. Att väcka nyfikenhet för temat och att eleverna tar ansvar för sitt eget lärande är viktigt.
Centralt innehåll i temat är också att förstå varför det är viktigt att gå utanför jorden, att förstå hur livet 
och klimatet påverkas av fenomen i rymden.

Innehållet som under 7 lektioner kommer att avhandlas är en introduktion om rymdforskningens 
historia, atmosfärens indelning, Vintergatans planeter och andra himlakroppar, programmet Stellarium, 
solen och solens inverkan på livet på jorden, olika himlafenomen som norrsken, vad som påverkar 
väderleken på jorden, utforskningen av rymden genom satelliter och rymdstationer och litet om de 
utmaningar rymdforskningen står inför.

Eleverna skall efter dessa lektioner kunna skriva och på schematisk teckning kunna visa upp atmosfärens 
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indelning, kunna berätta om planeterna i Vintergatan, berätta om solen och vad som sker på och i solen, 
känna till och använda programmet Stellarium på grundnivå och känna till var och hur man kan söka 
fakta om rymden. Jag kommer att integrera med modersmål (eleverna skall parvis göra en ppt-
presentation om planeterna och solen), historia (rymdhistoria), teckning modell av Vintergatan och 
matematik (stora tal) för att få mera tid/lektioner för temat och för att belysa rymden från olika håll. I 
modersmål skall vi också sammanställa en rymd-ordlista och läsa dikten Vintergatan av Zacharias 
Topelius.
I slutet av temaperioden planeras en kväll för observation av stjärnhimlen tillsammans med föräldrarna. 

Metoder för inlärningen: Eleverna skall genom att lyssna, arbeta med olika program och presentationer, 
eget arbete och experiment inhämta adekvat kunskap om rymden. Jag vill ta vara på eleverna 
förförståelse, genom diskussion och att gemensamt titta på filmer och program aktivera eleverna, väcka 
diskussion och nyfikenhet. Genom att medvetet välja bort presentationer (ppt) i den lärarledda 
undervisningen, är målet att eleverna själva skall arbeta med egna presentationer och använda detta 
som verktyg för fördjupad kunskap.

Utvärderingen sker i form av framförandet av presentationerna, interaktivt prov (Didactor) som jag 
själv gjort, samtal och frågesport (elevernas egna frågor).

Faktorer som kan begränsa. Temat är massivt för bara 7 lektioner och jag jobbar helst med 
temahelheter. Som klasslärare med de flesta ämnen i min klass har jag stor frihet och möjlighet att 
arbeta på detta sätt. 

Förutsättningarna för att arbeta med detta ser jag som goda. Tidigare har vi arbetat med 
grundläggande fakta om månen och planeternas namn,  årstidsväxlingar (åk 2), magnetism och statisk 
elektricitet (åk 5). 

Läroplansgrunderna för fysik och kemi  Lgr 2004 (enligt den finska läroplanen)
ÅRSKURSERNA 5–6
Med elevens tidigare inhämtade kunskaper och erfarenheter som utgångspunkt och med hjälp av tidigare 
observationer och undersökningar av kroppar, ämnen och fenomen i omgivningen riktas undervisningen 
nu mot fysikens och kemis grundbegrepp och principer. Undervisningen skall inspirera eleven till studier i 
naturvetenskap, hjälpa eleven att begrunda betydelsen av en bra och trygg omgivning och lära eleven att 
akta och vårda sin omgivning. I undervisningen integreras hälsofostran där elevens handlande granskas 
ur säkerhets- och hälsosynvinkel.

MÅL
Eleven skall 
•  lära sig att arbeta och röra sig tryggt, skydda sig själv och sin omgivning och följa givna anvisningar
•  lära sig att göra observationer och mätningar, söka information om det som skall undersökas och 
bedöma informationens tillförlitlighet
•  lära sig att dra slutsatser av sina observationer och mätningar och känna igen orsakssammanhang om 
naturfenomen och kroppars egenskaper
•  lära sig att göra enkla naturvetenskapliga försök som utreder egenskaper hos fenomen, organismer, 
ämnen och kroppar och sambandet mellan dessa egenskaper 
•  lära sig att använda fysikaliska och kemiska begrepp i beskrivningar, jämförelser och  klassificeringar 
av naturvetenskaplig information 
•  lära sig att inse det farliga i alkohol och droger. 

CENTRALT INNEHÅLL
Energi och elektricitet
•  produktion av värme, ljus och rörelse med hjälp av elektricitet, elsäkerhet
•  olika sätt att producera elektricitet och värme, energiresurser
Strukturer i naturen
•  jordens dragningskraft och friktion, jämvikts- och rörelsefenomen som krafter åstadkommer 
•  att röra sig tryggt och förebygga olyckor
•  jordens och månens rörelser och olika fenomen som rörelserna ger upphov till, solsystemets strukturer 
och stjärnhimlen
Ämnen i omgivningen
•  atmosfären och luftens sammansättning 
•  vattnets egenskaper och dess betydelse som lösningsmedel, undersökningar av vatten och 
vattenrening
•  klassificering av olika ämnen i jordskorpan, olika separationsmetoder
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•  ursprung till, användning och återanvändning av olika ämnen och produkter i  omgivningen och en 
trygg användning av dem
•  verksamma ämnen i alkohol och droger och deras skadeverkningar

PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 6
Utforskning av naturen
Eleven
•  kan arbeta och fungera tryggt, skydda sig själv och sin omgivning och följa givna anvisningar
•  kan göra observationer och mätningar med olika sinnen och instrument, kan   
 koncentrera sig på de väsentliga egenskaperna hos objekten, exempelvis rörelse eller temperatur och 
förändringar i dem
•  kan dra slutsatser av sina observationer och mätningar, presentera resultaten till exempel med hjälp av 
tabeller och förklara orsakssammanhang om naturens grundfenomen och kroppars egenskaper, till 
exempel antagandet att ju större massa en kropp har desto svårare är det att sätta den i rörelse eller att 
stoppa dess rörelse
•  kan genomföra enkla undersökningar, till exempel att klarlägga de faktorer som påverkar fasta ämnens 
löslighet 
•  kan använda begrepp, storheter och enheter i beskrivningar, jämförelser och   
 klassificeringar av egenskaper hos ämnen, kroppar och fenomen
•  kan samla in information från olika källor och begrunda dess riktighet utgående från tidigare 
kunskaper, undersökningar och diskussioner.
Energi och elektricitet
Eleven
•  känner till olika spänningskällor såsom batterier och ackumulatorer och kan göra försök där elektricitet 
används för att producera värme, ljus och rörelse
•  vet att elektricitet och värme kan produceras med hjälp av olika naturresurser och kan klassificera dem 
i förnybara och icke-förnybara naturresurser.

Strukturer i naturen
Eleven
•  kan undersöka olika krafter som växelverkningar åstadkommer, till exempel tyngdkraft,  
 friktion samt luft- och vattenmotstånd och känner till olika typer av rörelse
•  kan undersöka hur en kraft förändrar en rörelse och kan tillämpa sina naturvetenskapliga kunskaper i 
trafiken och då han eller hon rör sig
•  känner till fenomen som beror på jordens och månens rörelser, till exempel tid på  dygnet, årstider, 
månfaser och förmörkelser och känner till solsystemets strukturer och kan göra iakttagelser om 
stjärnhimlen
•  kan beskriva farliga situationer i trafiken och i andra vardagsmiljöer.

Ämnen i vår omgivning
Eleven
•  känner luftens sammansättning och kemiska symboler för gaser i atmosfären och förstår luftens 
livsuppehållande funktion
•  kan undersöka vattnets olika egenskaper och vet hur vatten renas
•  kan klassificera ämnen som finns i jordskorpan, känner till kemiska symboler för grundämnen som 
finns i jordskorpan och kan genomföra olika separationer, 
 till exempel filtrering, kristallisering och sållning
•  känner till elementära fakta om kretsloppen hos ämnen och produkter i sin omgivning, vet hur man 
kan använda dessa ämnen på ett tryggt sätt och kan undersöka deras  egenskaper, till exempel surhet
•  känner till viktiga fakta om tobak, alkohol och droger, vet varför de är skadliga och kan ge exempel på 
varför det är farligt att använda dem.

Grl 2004 s 186-188 http://www02.oph.fi/svenska/ops/grundskola/LPgrundl.pdf

 

Lektion 1/7 Rymdforskningens historia
Mål för lektionen
Att eleverna känner till vad begreppet rymden betyder, varför rymdforskning är viktigt, känner några 
centralgestalter inom rymdforskning och fenomen i rymden, kan förklara något om Big Bang, kan berätta 
om hur ett galileoskop fungerar,

http://www02.oph.fi/svenska/ops/grundskola/LPgrundl.pdf
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Lektionen och temat inleds med en introduktion av vad som begreppet rymden inbegriper och om hur 
rymden alltid intresserat människorna, vad vi trott och fantiserat, hur vi byggt olika mätinstrument och 
verktyg som behövts för att utforska rymden, hur vi tagit oss ut i rymden för att få mera information och 
vilken betydelse rymdforskningen har för oss idag.
Centrala gestalter som presenteras är Galileo Galilei (planeternas rörelser och teleskopet ), Alv Egeland 
och Kristian Birkeland (norrskensforskning), Christer Fuglesang (rymdfärder)
Presentation av galileoskopet.

Vi tittar på filmen om Christer Fuglesang 
http://www.youtube.com/watch?v=M-wC7BH5ssE
och diskuterar hur man tränar, vad man gör på en rymdstation och varför man utforskar rymden.

Kort om olika rymdfarkoster från Sputnik, Apollo 11, Voyager, Columbia, Challenger ...
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tidslinje_f%C3%B6r_rymdutforskningen
http://www.sarepta.org

Klassen gör under temat en gemensam Astronomi-ordlista på väggen, som fylls på vartefter

Experiment 
Gör en sugrörsraket (15-20 min) 
Instruktioner till eleverna: 
Sugrörsraket

Material som behövs:
Papper i valfri färg
Sugrör (inte smalt)
Tejp 
Sax 
Utförande
1. Klipp ut raketkropp enligt mall eller om du vill hitta på en egen vinge. Du kan till exempel testa att 
göra en annan form och annat antal på vingarna.
2. Rulla pappret som ska bilda raketkroppen kring sugröret. Inte för hårt men heller inte för löst – tänk 
på att det är med sugröret du sen ska kunna skjuta iväg raketen!
3. Tejpa ihop raketkroppen och ta ur sugröret. Se till så att raketkroppen är helt lufttät.
4. Tejpa fast vingarna längst bak på raketkroppen. Sätt dem så parallellt du kan och så att ingenting 
sticker ut nedanför kroppen. 
5. Vrid eller vik ihop den främre delen av raketkroppen, så att det blir till en spetsig noskon. Den måste 
vara helt och hållet lufttät. Om du vill kan du även göra en egen ”yttre” noskon av papper och tejpa fast.
Nu kan du testa din raket! Trä på den på sugröret igen och skjut iväg genom att blåsa luft i sugrör.

Mall: John Callas, NASA/JPL

http://www.sarepta.org/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tidslinje_f%C3%B6r_rymdutforskningen
http://www.youtube.com/watch?v=M-wC7BH5ssE
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Fakta: Rymden och rymdforskningens historia

Universum betyder världsalltet eller kosmos. Det kan kallas "rymden" eller "världsrymden" om man också 
tar med jorden som en del av rymden. Universum betyder ibland "allt som finns" – nu, tidigare och i all 
framtid. Men man kan också kalla universum det som går att studera med vetenskapliga metoder. Man 
tänka att vårt universum omges av andra universum, men vi kan aldrig få reda på om de finns.

Vårt universum har en början med stora smällen, Big Bang, då både rymden och tiden kom till. Det är 
den teori som de flesta forskare anser bäst förklarar vad vi kan observera. Själva startpunkten kan vi inte 
se, men den bör ha inträffat för mindre än 14 miljarder år sedan. Sedan dess har universum utvidgats 
och kallnat.

När man mätt hastigheten för universums utvidgning har man funnit att den går allt snabbare. 
Accelerationen visar på att det finns energi som arbetar mor gravitationen. Denna okända energi kallas 
mörk energi.

Universums innehåll är ca 5 % vanlig materia. Den mörka materien är ca 25 %. De övriga 70 % är mörk 
energi.

Galileo Galilei (1564-1642) var en italiensk fysiker och astronom som gjorde flera viktiga upptäckter. Han 
byggde en kikare som förstorade upp till 30 gånger och med den upptäckte han månarna runt planeten 
Jupiter och att vår måne har berg och kratrar, Venus faser och ett antal stjärnor som vi inte kan se med 
blotta ögat. Hans försök från bl.a. tornet i Pisa visade att föremål som faller från höga höjder egentligen 
alltid faller lika fort oberoende hur stora de är. Han gjorde också experiment med pendlar och med kulor 
som rullade på sluttande plan.

Galileo Galilei kom i konflikt med den katolska kyrkan och riskerade att bli straffad som kättare då han 
hävdade att jorden och de andra planeterna rör sig runt solen, vilket polacken Kopernikus påstått 100 år 
tidigare. För att slippa straff tvingades Galilei förneka det han egentligen trodde på. Men det påstås att 
han efteråt viskade: "Och ändå rör den sig." 
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Kristian Birkeland (1867-1917) var en norsk professor i fysik vid Universitetet I Kristiania. Han blev 
berömd bl.a. för sin forskning om norrskenet. En av de originella och banbrytande metoder han kom på 
var framställningen av salpeter.

Alv Egeland (född 1932) är professor i rymdfysik vid Universitetet i Oslo och är en av de främsta 
forskarna i inom norrskensforskningen i Norge, USA, Canada, Sverige och på Svalbard. Han har också  
gett ut många populärvetenskapliga böcker inom området.

www.ne.se

http://www.vasa.abo.fi/users/aroj/Kristian%20Birkeland%20-%20ett%20bortgl%C3%B6mt%20geni.pdf

http://snl.no/Alv_Egeland

Rymdraketer är föremål som drivs framåt med hjälp av en raketmotor. Gemensamt för alla raketer är att 
de drivs fram genom att raketen bär med sig allt bränsle och när bränslet förbränns riktas avgaserna 
bakåt. Då drivs raketen framåt enligt den så kallade raketprincipen. 

Läs om rymdfärder på http://www.sarepta.org/folder.php?aid=326

Rymdforskningen utvecklar och ger ofta nya material och materialanvändningar för vår vanliga vardag. 
Det finns många rymdredskap och uppfinningar som används på jorden. När astronauterna är i rymden 
brukar läkare på jorden övervaka deras hjärtverksamhet med hjälp av sensorer. Samma teknik används 
på vanliga gym för att enkelt kunna avläsa pulsen hos den som tränar.
Ett annat exempel är tempurmadrassen. Den utvecklades ursprungligen för att göra det bekvämare för 
astronauterna att sitta och för att dämpa G-kraften i rymdfarkoster.                                          
Materialet som används i genomskinliga tandställningar var egentligen till för att spåra värmesökande 
missiler medan infraröda örontermometrar har sitt ursprung i infraröda sensorer designade för att på 
avstånd mäta planeters och stjärnors temperaturer.                                                               
Stötdämpande material som finns i våra skosulor är också ett resultat av rymdforskning. Det utvecklades 
för att skydda känslig utrustning från starka vibrationer vid raketuppskjutningar.                
Rymdforskningen utvecklar både rymdfärderna, rymdfarkosterna, astronauternas vardag ombord och 
resultatet av detta har vi vanliga mänskor på jorden nytta av.

Fakta från www.tekniskamuseet.se
    http://www.snsb.se/sv/Vart-universum/Astronomi/
    www.ne.se

Lektion 2/6 Atmosfärens indelning

Mål för lektionen är att eleverna lär sig om 
atmosfären, hur den är indelad, var olika 
väderfenomen uppstår, ozonskiktets betydelse, 
olika moln och hur lufttryck uppstår.

Frågor att diskutera utgående från bilden:

Var finns atmosfären? 
Vilken betydelse har atmosfären och hur kan 
man undersöka atmosfären?
Hur indelas atmosfären och vad finns/händer i 
de olika skikten?

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordens_atmosf
%C3%A4r

Experiment

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordens_atmosf%C3%A4r
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordens_atmosf%C3%A4r
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordens_atmosf%C3%A4r
http://www.ne.se/
http://www.snsb.se/sv/Vart-universum/Astronomi/
http://www.tekniskamuseet.se/
http://www.sarepta.org/folder.php?aid=326
http://snl.no/Alv_Egeland
http://www.vasa.abo.fi/users/aroj/Kristian%20Birkeland%20-%20ett%20bortgl%C3%B6mt%20geni.pdf
http://www.ne.se/
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Mål med experimentet:
• beskriva hur lufttemperaturen ändras då lufttrycket ändras
• kunna få moln att bildas och upplösas

Uppföljning under en vecka.

Material som behövs:
En ren 2-liters Pet-flaska av klarplast med kork
Tunn böjlig termometer av akvarietyp
Tejp
Pappersremsor av böjlig kartong
Vatten
Tändstickor

Gör först detta:
Tejpa fast en pappersremsa under termometern så att den bildar en cirkel. Tejpa fast en annan remsa på sidan av 
denna termometer lite längre på vardera ändan. Stoppa in den så att termometern inte ligger tätt mot sidorna och 
så att temperaturen kan avläsas utifrån. Skruva fast korken ordentligt.

Experimentet, som förklarar sambandet mellan lufttryck och temperatur.
Avläs temperaturen på luften i flaskan. Håll inte i flaskan mer än nödvändigt, temperaturen i flaskan höjs av 
värmen från dina händer. Placera sedan flaskan över en bordskant. Sätt en hand på vardera ändan av flaskan och 
tryck ned så att flaskan böjs på mitten och luften i flaskan pressas ihop (komprimeras). Håll kvar och observera 
hur temperaturen förändras. Efter ungefär en halv minut går det att lätta på trycket. Fortsätt att observera 
temperaturen i åtminstone en minut.
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Frågor
1. Vad händer med temperaturen när lufttrycket ökade?
2. När du släppte flaskan, vad hände med temperaturen då?
3. Förklara med dina egna ord förhållandet mellan ändringar i lufttryck och temperatur.
4. Lufttrycket minskar med ökad höjd. Det beror på att lufttrycket i sin tur beror på vad luften ovanför väger. 
Alltså, luft som stiger uppåt får minskat tryck och utvidgas därför. Tänk på vad du svarade i fråga 2. Vad händer 
med luften då?
(Mycket av detta experiment är hämtat ur "Teacher's guide" från Project Atmosphere i USA)

Fler molnexperiment/integrera i andra ämnen

1. Molnobservationer
Skriv ner molntyper och väder under en vecka. Gör observationer åtminstone tre gånger per dag, t ex morgon, 
lunch, kväll. Går det att koppla molntyperna till väderförhållanden?                                                                   
Titta på TV-vädret (www.ilmatieteenlaitos.fi eller www.yr.no)och lägg märke till eventuella frontpassager. När 
fanns det konvektiva moln? Hur vet du det?
2. Cumulusmoln
Efter en klar solig morgon, lägg märke till hur cumulusmoln förändras under dagen. Om möjligt försök se hur 
marken ser ut där molnen bildas. Ta gärna korta videosnuttar på regelbundna tidsmellanrum eller fotografera.
3. Dimma
Vid tillfällen med dimma, hur var vädret som föregick dimman? Vilka ändringar fick dimman att försvinna? Fanns 
det något samband med molnexperimentet?
4. Konvektion
Titta på konvektionsrörelser som uppstår när man värmer upp vatten i en kastrull. Vattenrörelserna blir enklare att 
se om man lägger i peppar, teblad eller liknande.
Experiment med konvektion
Ta en stor plastpåse och fyll den med varm luft från en hårtork. Hur lång tid tar det innan påsen lyfter? Hur högt 
stiger den innan den sjunker ner?
Astronomiordlistan:atmosfär, konvektion, kondens, cumulusmoln, troposfär, mesosfär, stratosfär, jonosfär

Fakta: Atmosfären

För att kunna andas behöver vi luft. Luft är den gasblandning som finns överallt omkring oss i jordens 
atmosfär. Luften består främst av kväve 78% och syre 21 %. I luften finns även mycket små mängder av 
andra gaser.
Luften runt jorden kallas för atmosfären. Atmosfären är indelad i olika skikt efter temperaturförhållanden.
Luften blir tunnare och tunnare ju högre upp i atmosfären man kommer. På höga höjder måste man 
därför ta många fler andetag för att få i sig samma mängd syre. Därför känns det jobbigt att röra sig på 
t.ex. höga berg.

1. Jordens första atmosfär uppstod för omkring 4,5 miljarder år sedan och bestod förmodligen av väte 
och helium.
2.Jordens andra atmosfär bildades för 4 miljarder år sedan och bestod framför allt av vattenånga och 
koldioxid.
3.Jordens tredje och nuvarande atmosfär är 2–3 miljarder år gammal och består i synnerhet av kväve 
och syre.

Atmosfärens olika lager
Atmosfären delas in i olika lager beroende på höjd över jordytan och temperaturförhållanden. 75-80% av 
luftens lösta gaser finns i det första lagret. Detta kallas troposfären. Troposfären sträcker sig från 
jordytan upp till ca 7-17 kilometers höjd, beroende på var på jorden man befinner sig. Troposfären 
innehåller i princip allt vatten och det är också här allt väder sker. I troposfären finns i stort sett alla moln 
men även föroreningar. I den övre delen av troposfären finns ett område som kallas tropopausen. Den 
förhindrar uppåtströmmande luft och begränsar därför “vädret” till denna del.
Tropopausens höjd ändras från plats till plats, vid ekvatorn är tropopausens höjd 16 – 17 km medan den 
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vid polerna är ca 8 – 9 km.

Ovanför troposfären och upp till ca 50 km höjd har vi stratosfären. Stratosfären är torr och saknar nästan 
helt väder. I stratosfären finns ett mycket viktigt skikt som kallas ozonlagret. Det skyddar oss från 
ultraviolett strålning, som är cancerframkallande och skadar levande organismer. Växterna har flera olika 
försvar mot UV-strålningen och dess skadliga effekter. Ett försvar är att skaffa pigment som hindrar UV-
strålningen att tränga in i viktiga delar av cellen. Vi mänskor skyddar ju oss också mot solen genom att 
använda solskydd och solhatt. Växter blir också solbrända i den meningen att de producerar ett slags 
pigment i bladytornas celler som absorberar UV-strålningen.
Ozon är en mycket giftig gas. Det finns mycket lite ozon i atmosfären, om man skulle samla den över 
jordytan så skulle lagret bara vara 3-4 mm tjockt. Ändå är ozonet så viktigt för allt liv på våran planet.

Här kan man läsa mera om ozon 
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/ozon/kortomozon.4.303f5325112d733769280004112.html

Mesosfären är skiktet ovanför stratosfären. Detta skiktet präglas av att temperaturerna sjunker mycket 
snabbt med ökad höjd. Mesosfären är atmosfärens kallaste lager.

Atmosfärens yttersta lager kallas termosfären, och detta sträcker sig flera hundra kilometer ut från 
jordytan. Utsattheten för solstrålningen gör att temperaturen återigen ökar med höjden, för att högre 
upp bli relativt konstant. Så här högt finns inga moln, men däremot norrsken. 

Jorden värmer atmosfären, solen värmer jorden
Att det främst är den upphettade jordytan och inte solens strålar som värmer upp atmosfären visar sig 
bland annat under klara morgnar, då temperaturen kan fortsätta att falla en stund efter det att solen har 
gått upp. En solig morgon ökar temperaturen i takt med att solen stiger på himlen och man kan tro att 
det är solens strålar som värmer upp atmosfären. Det mesta av solens strålning går rakt igenom luften 
och lämnar den till största delen ouppvärmd. I stället är det den av solstrålarna uppvärmda jordytan, 
som värmer luften. Det sker först när solen stigit tillräckligt högt och varit uppe tillräckligt länge för att 
markytan skall börja värmas upp. Det är sedan markytans värme som sprider sig till luften ovanför.
I varm luft rör sig molekylerna fortare än i kall. Den varma luften tar större utrymme, expanderar och 
börjar stiga uppåt, ungefär som luftbubblorna som stiger uppåt i vattnet i kokande vattenkastrull.            
Luften är sällan helt torr utan innehåller vattenånga. Vid ett visst temperaturfall, beroende på mängden 
vattenånga, börjar denna att kondenseras, omvandlas till vatten. Jämför vattnet som bildas på 
kastrullocket när det kokande vattnet avkyls.                                                                                    
Till en början bildas bara små droppar (molndroppar), senare möjligen större (regndroppar). Den värme 
som tidigare gick åt för att avdunsta vatten till vattenånga frigörs nu och tillförs luften, som därför avkyls 
lite långsammare.
Moln uppstår när fuktig luft tvingas röra sig uppåt och då avkyls så att vattenångan i luften kondenserar 
och blir till små vattendroppar eller iskristaller. Detta kan t.ex. ske när varm luft passerar över ett kallare 
område, rör sig uppför ett berg, eller vid en varm- eller kallfront. Molnen löses upp igen när luft sjunker 
och kyls av inom större områden.
Ca 40% av jorden är täckt av moln. Detta värde är mycket nära konstant, till om med från en dag till 
nästa. Molnen rör sig med vindens hastighet och på höga höjder kan det blåsa upp till 100 m/s eller mer. 
Moln kan förutom vatten också bestå av stoftpartiklar från exempelvis vulkanutbrott eller sandstormar. 
Formen på ett moln beror dels på hur vindarna blåser och dels på hur temperaturen varierar i 
atmosfären. Molnens färg beror på om de är solbelysta eller ligger i skugga. I direkt solljus blir molnen 
vita medan moln som ligger i skugga nästan blir svarta. Moln med hög densitet (innehåller mycket 
vatten) släpper också igenom mindre ljus, vilket gör dem mörkare.
Det finns inget ställe i världen där man inte har några moln, även om molnigheten är mycket liten i en 
del ökentrakter och i en del dalgångar i Antarktis, där det aldrig lär regna.

Fakta: http://www.smhi.se/kunskapsbanken

Olika moln
Ett litet cumulusmoln kan innehålla allt från hundratals till tusentals ton vatten. De mäktiga 
blomkålsliknande molnen som kan ge kraftiga skurar och åskväder, är riktiga berg av vatten och is, och 
kan innehålla upp mot hundratusen ton vatten.
Hur kan då så stora vattensamlingar hålla sig uppe när vatten egentligen är ca 800 gånger tyngre än 
luft? Molnen innehåller vattnet i form av en väldig mängd små droppar till en storlek från en tusendels till 
en tiondels millimeter.

Enligt Newton ökar ett fallande objekt sin hastighet mer och mer ju längre den faller, men i atmosfären 
så spelar en annan faktor en stor roll. Ju fortare något faller, desto större motstånd får det av luften, vid 

http://www.smhi.se/kunskapsbanken
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/ozon/kortomozon.4.303f5325112d733769280004112.html
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en viss hastighet så är luftmotståndet så högt att hastigheten förblir konstant.
Detsamma gäller de mycket små dropparna som bara får upp en fallhastighet runt ett par centimeter i 
sekunden, denna hastighet kompenseras lätt av luftens rörelser inuti molnen, som ofta uppgår till flera 
meter per sekund, och håller kvar molndropparna högt över våra huvuden.
Det finns många olika typer av moln, som alla uppvisar olika egenskaper.

Varför blåser det?
Vind är flödet av luft i atmosfären. Skillnader i lufttryck får luften att röra sig från områden med högtryck 
till områden med lågtryck. Ju större tryckskillnad desto kraftigare vind.

Vindar kan röra sig i alla riktningar - horisontellt, vertikalt och i virvlar. Vind uppstår av tryckskillnader i 
atmosfären. Luften rör sig från ställen med högt tryck mot ställen med lågt tryck – en slags 
utjämningseffekt. Ju större skillnad det är i lufttrycket, desto kraftigare blir vinden.

 http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vind-varfor-blaser-det-1.362

Lektion 3-4/7 Vintergatan

Mål för lektionerna är att eleverna känner till vår galax, att solen är centrum för vårt planetsystem, kan 
räkna upp planeterna i rätt ordningsföljd, ha grundläggande fakta om de 8 planeterna, känner de 
vanligaste stjärnbilderna på norra hemisfären, kan förklara begreppet gravitation på ett enkelt sätt, kan 
använda programmet Stellarium och de mest grundläggande funktionerna. 

Vad är en galax? Var finns Vintergatan? Var finns vi i Vintergatan? 
titta på klippet http://www.youtube.com/watch?v=sm-ucbDVyRU

Repetera planeterna.
Diskutera planeternas avstånd från jorden och solen, ordningsföljd, omloppstid, var de syns på norra 
hemisfären, titta i almanackan och på stjärnkartan.
Diskutera stjärnbilder, skillnaden mellan astronomi och astrologi.
Titta på http://janus.astro.umd.edu/SolarSystems/
http://www.sarepta.org
Titta på synliga stjärnbilder och planeter just nu http://www.ursa.fi/taivaalla/tahtitaivas-tanaan.html

Diskutera 

Experiment 
Vad är gravitation?
” The Earth tries to pull everything down towards its centre. This pull is called the force of gravity (the 
invisible force). When you lift things up you have to pull against gravity. If you drop a pencil, gravity pulls 
it to Earth. If you rest its mid-point on your finger, gravity will pull down equally on both sides of the 
pencil and it will balance in the air”. 
http://www.kids-science-experiments.com/cat_gravity.html

Gör följande experiment i grupp om 2-3
Material som behövs:
 3-4 ballonger
sugrör med böj
1-2 medhjälpare

1. Blås upp den första ballongen och knyt den.
2. Placera den längsta delen av sugröret i munnen med den böjda delen pekar uppåt.
3. Håll ballongen strax ovanför den böjda delen av sugröret.
4. Blås i sugröret och se om du kan få upp ballongen i luften. Blås hela tiden sakta och jämt.
5. Blås upp den andra ballongen
6. Placera den andra ballongen ovanför den första ballong för att se om ni kan få båda ballongerna att 
hålla sig ovanför varandra.
Om ni lyckas med två, fortsätt med den tredje ballongen. blås upp den att det är något större att den 
andra ballongen.
7. Placera den tredje ballongen precis ovanför den andra ballongen för att se om du kan håll alla tre 
ballongerna i luften samtidigt.

http://www.kids-science-experiments.com/cat_gravity.html
http://www.ursa.fi/taivaalla/tahtitaivas-tanaan.html
http://www.sarepta.org/
http://janus.astro.umd.edu/SolarSystems/
http://www.youtube.com/watch?v=sm-ucbDVyRU
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vind-varfor-blaser-det-1.362
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8. Fortsätt med den fjärde ballongen.

Astronomiordlistan:gravitation, kondens ...

Introducera programmet Stellarium http://www.stellarium.org/fi/
Lägg in gradtalen och plats. Sök väderstrecken, synliga planeter, stjärnor och stjärnbilder.
Ge eleverna i uppgift att ladda ner hemma och fortsätta att undersöka programmet och att under en klar 
kväll söka aktuella planeter och hitta 2-3 stjärnbilder på kvällshimlen.

Integrera med modersmål/teckning/matematik: Läsa dikten Vintergatan av Zacharias Topelius
http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/poesi/zt/vinterga.htm
Räkna utgående från modell ut avstånden i Vintergatan och planeternas storlek. Bygga vårt solsystem i 
miniatyr enligt instruktion. 

http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/poesi/zt/vinterga.htm
http://www.stellarium.org/fi/
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Fakta från http://www2.edu.fi/svenska/fyke/index.php?page=astronomi

Pararbete: Välj en planet att forska om och gör en presentation i ppt (3 lektioner för arbete, 1 lektion för 
presentation av allas arbeten).
Frågesport: Rymden
Varje grupp inlämnar skriftligt 3 frågor till frågesporten, som sammanställs av läraren.

Fakta: Vintergatan
Redan Galileo Galilei upptäckte med sin enkla kikare att det i Vintergatan finns ett oräkneligt antal 
stjärnor som är för svaga att ses med blotta ögat. Galileo trodde att han var den första människan som 
förstod vad som orsakade Vintergatans utseende, men han förekoms av två forntida greker; Anaxagoras 
från Klazomene (500– 428 f Kf) och Demokritus från Abdera (460 f Kr - 370 f Kr). Båda dessa greker 
trodde att Vintergatan var sammansatt av ljus som kom från ett stort antal stjärnor. 
Alla stjärnor som vi ser på himlavalvet hör till den avgränsade galaxen Vintergatan. I galaxen Vintergatan 
ingår solen, som omges av sina planeter. Solen en av hundratals miljarder stjärnor. Galaxen har formen 
av en diskus. Den är ca 100.000 ljusår i diameter. Därför kommer det stora antalet avlägsna och som de 
ser ut ljussvaga stjärnor ses på himlen som ett ljust band. Av detta band har galaxen fått namnet 
Vintergatan, Milky way.
Ett par av Vintergatans granngalaxer, Lilla och Stora magellanska molnet, kan man se som svagt lysande, 
”stjärnhopar” på södra stjärnhimlen. På den norra hemisfären är endast Andromedagalaxen synlig för 
blotta ögat, men med stora teleskop kan man se oräkneliga galaxer. 

Man anser att galaxen Vintergatan är en stavspiralgalax, där innehållet är fördelat i en skiva, i vilken man 
kan se spiralarmar, som utgår från en stav i centrum. Skivan, ca 100.000 ljusår i diameter, består av bl.a. 
stjärnor, gas och stoft. Kring denna skiva fördelar sig några hundra klotformiga sjärnhopar som satelliter. 
Avståndet från solsystemet till Vintergatans centrum uppskattas till ca 26.000 ljusår. I centrum tror man 
att det finns ett tungt svart hål.

Om Vintergatans uppkomst och utvecklingshistoria vet man litet, liksom om dess framtid. Åldern torde 
vara kring 13,5 miljarder år. Nu befinner sig Vintergatan i ett stadium av växelverkan mellan stjärnor och 
interstellär materia. Detta kommer att pågå länge. Tillsammans med ett trettiotal andra galaxer ingår 
Vintergatan i Lokala galaxgruppen.

Vårt solsystem och planeterna 

Jorden och de övriga planeterna med sina månar, småplaneter och kometer samt interplanetärt stoft och 
plasma bildar tillsammans vårt solsystem. Till detta räknas idag åtta större planeter. Därtill kommer ett 
mycket stort antal småplaneter, flera hundra tusen, som är av mycket olika storlek. De flesta finns i det 
s.k. asteroidbältet. Planetsystemet har en avplattad form, där planeternas banor nära sammanfaller med 
solens ekvatorsplan och rörelseriktningen är gemensam. De avlägsna kometerna har dock en jämn 
fördelning och slumpvisa rörelseriktningar.  Solsystemets ålder är ca 4,6 miljarder år. Detta har man 
beräknat utgående från meteoriter. 

De inre delarna av solsystemet har under rymdåldern kunnat undersökas med sonder, vilket snabbt ökat 
vår kunskap. 

  

http://www2.edu.fi/svenska/fyke/index.php?page=astronomi
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Planeterna har mycket olika storlek och sammansättning och kan indelas i tre grupper: de jordliknande 
planeterna Merkurius, Venus, jorden, Mars, gasjättarna Jupiter, Saturnus och isjättarna Uranus, 
Neptunus, där de båda senare grupperna ofta gemensamt kallas för jätteplaneter. 

Stellarium (ladda ner programmet, http://stellarium.org/)

Visa programmet, visa hur man sätter in längd och breddgrader för Nykarleby, visa på några funktioner 
som hur man hittar väderstrecken, planeterna, hur man kan röra sig på stjärnhimlen. Eleverna får parvis 
undersöka programmets olika funktioner.
Vilka planeter, stjärnor och vilka stjärnbilder kan man se ?

Lektion 5/7 Sol, solvind och solfläckar
Mål för lektionen är att eleverna känner till grundfakta om solen och vad som sker inne i solen och på 
ytan. Kan berätta om hur solfläckar och solvinden påverkar klimat, ljusfenomen på jorden, har 
grundläggande fakta om magnetfält, kan berätta om Soho.

Diskussion kring följande frågor:
Solen är en stjärna, finns det andra stjärnor i vårt solsystem?
Hur ser det ut på solen?
Vad händer på solen?
Vad består solen av? 
Hur har vi fått kunskap om solen?
Presentera Soho.
Varför är det viktigt att forska om solen?
Hur påverkar solfläckar och sovind klimatet och fenomen på jorden?

Experiment.                                                                                                                                   
Parabolen som "brännglas".

Fakta om solen
Solen är vår närmaste stjärna. Att den ser större och ljusare ut än andra stjärnor beror på att den ligger 
så mycket närmare jorden. Det tar ljuset ca 8 minuter att gå från solen till jorden men det tar över 4 år 
för ljuset att gå från den stjärna som ligger näst längst bort.

Solen är helt igenom gasformig och hålls samman av sin egen tyngd. Till allra största delen består den av 
väte. Solen har en differentierad rotation, som är snabbast vid ekvatorn och långsammare vid polerna. 
Rotationstiden i solens inre varierar dessutom med djupet så att den i sina innersta delar roterar som en 
stel kropp.  I solens innersta delar är temperatur och tryck så höga att kärnreaktioner äger rum, varvid 
väte omvandlas till helium och stora mängder energi frigörs. Energin från
centrum strömmar sakta mot ytan och strålar ut därifrån, som värme och ljus. Många av solens 
egenskaper beror på att det samtidigt bildas kraftiga magnetiska fält. Det är bara en liten del av energin
som når jorden, ca. en två-tusenmiljonte del, men det är tillräckligt och nödvändigt för att det skall 
finnas liv på jorden. Närmare ytan i konvektionszonen sker energitransporten genom att het gas stiger 

http://stellarium.org/
http://www.ne.se/
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och kallare gas sjunker. Vid solens synliga yta fotosfären sjunker gasens temperatur och densitet snabbt 
och strålningen släpps fri.
De typiska temperaturerna i lagren där den mesta strålningen släpps fri är 5.000–6.000 °C. Ovanför 
fotosfären stiger gasens temperatur med höjden för att nå ett par miljoner grader i koronan.

På solen kan ses flera fenomen som man tror beror på solens magnetfält. Dessa brukar kallas 
solaktivitet. Magnetfältet genereras troligen genom dynamoeffekter i solens konvektionszon. I 
kromosfären observeras ett motsvarande fenomen som kallas plager. Aktiva regioner brukar också vara 
platser för utbrott av flarer. 
Stora eldstungor stiger upp långt över solens yta. Ibland kan de se ut som stora eldsflammor, ibland
som stora öglor eller bubblor. De har samband med kraftiga magnetiska stormar, solfläckarna.
”Solen har sina fläckar” sa man förr och ibland bildas stora områden på solens yta med lägre temperatur
än omgivningen. De kallas solfläckar. Man anser att de har samband med ändringar i de kraftiga
magnetfält som finns i och kring solen. Solfläckarna ser ut att vandra över solens yta, men i själva verket 
är det solen som roterar runt sin egen axel.
Solfläckarna kan finnas kvar under flera månader och deras antal blir större och mindre. Solaktiviteten 
varierar cykliskt. Perioden kan variera mellan sju och fjorton år – är solen särskilt aktiv med mycket 
solfläckar, flarer och koronamassutkastningar. Tar man också hänsyn till den magnetiska polariteten för 
fenomenen är perioden dubbelt så lång. Historiska observationer av solfläckar gör det möjligt att 
rekonstruera solaktiviteten. 
Det tycks som om det också finns cykliska variationer av längre perioder. Historiska observationer har 
visat på förekomsten av långa tidsperioder då solaktiviteten varit mycket låg. Solaktiviteten har sedan 
1950-talet varit hög, men tros nu vara på väg ner.
När det är gott om solfläckar störs radiotrafiken på jorden och det bildas kraftiga norrsken.
Allt detta pekar på att de har samband med magnetiska stormar på solen.
Solens levnad beräknas till ca 12 miljarder år. Den föddes för ca 5 miljarder år sedan. Om ca 6 miljarder
år tar vätet slut och reaktionerna blir hetare och häftigare. Solen kommer att utvidgas oerhört.
Merkurius slukas, Venus steks och jordens yttemperatur stiger över vattnets kokpunkt. Utvidgningen
kommer att kyla ner solens yta så att färgen först blir orange och sedan röd. Solen blir en röd 
jättestjärna. Hela tiden kastar den ut materia. Efter någon miljard år kommer solen åter att krympa, den 
börjar svalna och blir en vit dvärg. Efter miljardtals år har den blivit svart och lika nedkyld som den 
tomma rymden runt den.

SOHO
Solforskningssatelliten Soho - Solar and Heliospheric Observatory – är ett gemensamt projekt mellan 
Nasa och Esa. Satelliten befinner sig 1,5 miljoner kilometer från jorden i en stabil punkt där solens och 
jordens gravitationsfält tar ut varandra.
Satelliten sköts upp 1995. Man hade planerat att satelliten skulle vara i drift fram till 1998, men den 
visade sig fungera så bra att man beslutade att förlänga dess uppdrag. Soho visdade sig också vara ett 
bra redskap att upptäcka och observera kometer. Soho står för hälften av alla kometupptäckter genom 
tiderna.

http://www.sarepta.org
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/rymden/solen.8049.html
http://www.spaceweather.com/ och http://3dsun.org/
http://rymdvader.wordpress.com/
http://www.sarepta.org/folder.php?aid=62&bid=179
http://rymdsond.blogspot.fi/

Experiment 
Börja med att diskutera hur man kan tända på papper med hjälp av förstoringsglas och varför detta sker.
Fortsätt med 
Parabolen som "brännglas"
Täck ytan på en parabol med något ljusreflekterande material och använd den som 
uppvärmningsanordning.
En meters parabol riktad mot solen tänder nästan ögonblickligen eld på en vedbit om den är rätt riktad. 
När inte parabolen användes så sätt in den i ett rum där solen inte någon gång på året kommer åt den 
och häng för säkerhets skull ett skynke över den! Som ljusreflekterande material kan man använda 
spegelplast som går lätt att böja. Aluminiumfolie på böjbar masonitskiva går också bra.                          
I fokus kan man tända på papper, grilla korv, koka vatten i en gryta och göra en hel del spännande 
experiment. 

Detta är ett ”varmt experiment”. Ha ett ämbar med vatten i närheten, handskar och en släckningsfilt. 

http://rymdsond.blogspot.fi/
http://www.sarepta.org/folder.php?aid=62&bid=179
http://rymdvader.wordpress.com/
http://3dsun.org/
http://www.spaceweather.com/
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/rymden/solen.8049.html
http://www.sarepta.org/
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Lektion 6/7 Satelliter och rymdfarkoster
Mål för lektionen är att alla kan redogöra för Hubble-teleskopet, dess tillblivelse, utveckling, uppgift och 
vad man kunnat upptäcka genom det. Kunna berätta om ISS och samarbetsprojektet kring den och 
redogöra för satelliternas uppgift och betydelse för oss. Kunna berätta fakta om Newton på adekvat nivå.

Vad är Hubble-teleskopet?
Titta på filmklippet och diskutera.
http://www.youtube.com/watch?v=--X9zfgZtS0

Vad är en satellit?
ISS och POES

Titta på filmklippet från ISS 
http://gizmodo.com/5962190/this-in+depth-iss-tour-lets-you-experience-life-205-miles-above-the-earth

Bygg en raket i papp och skjut iväg den ute med en brustablett som bränsle.
Material som behövs:

• Styvt papper, A4
• 35 millimeter filmburk i plast
• Tejp
• Sax
• Brustabletter
• Vatten
• Skyddsglasögon

1. Klipp ut en bit papper, vira den runt filmburken och tejpa fast den.
2. Tejpa fast fenor av papper vid raketens stjärt.
3. Gör en kon av papper och tejpa fast den överst på raketen.

Uppskjutning
1. Ta på skyddsglasögonen.
2. Håll raketen upp och ned och fyll filmburken till  ungefär en tredjedel med vatten.

Arbeta snabbt i de följande stegen!
3. Släpp en halv brustablett ner i vattnet.
4. Sätt fast filmburkens lock.
5. Ställ raketen på ett plant och stadigt underlag.
6. Avlägsna dig.
Nu bär det av!

Att diskutera och helst testa!
• Hur påverkar mängden vatten i filmburken hur högt raketen flyger?
• Hur påverkar mängden använd brustablett hur högt raketen flyger?
• Hur påverkar vattentemperaturen hur högt raketen flyger?
• Hur påverkar längden på raketen hur högt den flyger?
• Skulle det gå att bygga en tvåstegsraket?

Fakta Satelliter och rymdfarkoster

Hubble teleskopet                                                                                                                        
Efter många års planering och utveckling sände man år 1990 upp spegelteleskopet Hubble i satellitbana. 
Teleskopet skulle göra astronomiska observationer och är utvecklat av ESA och NASA och uppkallat efter 
Edvin P Hubble. Hubbleteleskopet är utrustat med flera olika instrument. Instrumenten kan bytas och 
underhållas av astronauter som skickas upp. Teleskopet är 13,2 m långt, väger ca 11 ton och färdas runt 
jorden, ett varv på 95 minuter.                                                                                                   
Hubbleteleskopet har haft stor betydelse för den astronomiska vetenskapen på en rad områden. 
Dessutom har vi fått många fascinerande bilder av jorden och världsrymden. 

http://ekrd.wikispaces.com/Hubbleteleskopet

http://ekrd.wikispaces.com/Hubbleteleskopet
http://gizmodo.com/5962190/this-in+depth-iss-tour-lets-you-experience-life-205-miles-above-the-earth
http://www.youtube.com/watch?v=--X9zfgZtS0
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Med hjälp av satelliterna utvecklas även världens kommunikations- och navigeringssystem. Idag kan vi 
med hjälp av en GPS-mottagare (Global Positioning System) få veta var vi befinner oss någonstans. Även 
flygplan, bilar, tåg och båtar navigerar med hjälp av satelliter. För räddningstjänsten och polisen är det 
helt avgörande att kunna rycka ut exakt rätt väg till exakt rätt plats.
GPS-systemet utvecklades av det amerikanska försvaret under 1970-talet. Sedan drygt ett år är världens 
första system för civil satellitnavigering igång. Systemet heter Galileo. Systemet har utvecklats i 
samarbete mellan den europeiska rymdorganisationen ESA och EU. 30 satelliter täcker jorden och ger 
exakt och säker positionering. Galileo används bl.a. för stadsplanering, trafik och övervakning av 
transporter. 
Klimatforskare använder data från satelliterna för att skapa väderprognoser och bättre förstå och möta 
hot mot miljön, som förstörelse av regnskogar, oljeutsläpp och växthuseffekten. Tack vare deras studier 
vet vi att ozonlagret tunnas ut, att havsnivån stiger och att isen smälter på Grönland. Satelliter övervakar 
även att miljöregler följs och att fiskeflottan håller sig inom tillåtna ramar.
Inom medicinen använder man sig av bl.a. Mikrovågor. De data som sänds från satelliter för att studera 
klimatförändringar visade sig vara användbara också inom medicin. Med mikrovågornas hjälp går det att 
tidigt upptäcka cancer. Läkarna använder även tekniken som styr kommunikationen mellan satelliterna 
för att finjustera patienters pacemakers från utsidan av kroppen. Det innebär att man slipper operera. 
Rymdforskningen kan med andra ord skydda människors hälsa. 

Satelliterna håller sig uppe därför att de har hög fart, omkring 10 kilometer per sekund. På mycket hög 
höjd kan en satellit flyga precis så fort, som jorden snurrar. Då ser den ut att stå stilla på himlen.

Satelliter kan användas som höga radio- eller TV-master. Man sänder upp radiosignaler till 
kommunikationssatelliterna och sedan sänder de ned dem till jorden igen, kanske till en annan världsdel. 
Navigationssatelliter, som i GPS-systemet, sänder också radiosignaler.
Vädersatelliter har kameror som ser var det finns moln eller snö.
Spionsatelliter har ofta mycket starka kameror som kan se stridsvagnar eller kanoner eller till och med 
människor på marken, om vädret är klart. Somliga spionsatelliter tjuvlyssnar på andra länders 
radiotrafik.

Polära satelliter går i polär bana kring jorden eller annan planet. Med en banlutning på 90° mot 
ekvatorsplanet passerar polära satelliter över jordens poler under varje varv. Resten av jordytan kan 
studeras inom loppet av några dygn eftersom jorden vrider sig under satellitbanan. Denna förmåga till 
global täckning gör polära banor lämpliga för t.ex. fjärranalyssatelliter.

Geostationär satellit befinner sig hela tiden ovanför samma punkt på jordytan. För att detta ska vara 
möjligt måste satellitens omloppstid vara exakt ett dygn. Detta inträffar om höjden över jordytan är 
knappt 36.000 kilometer. Det krävs också att satelliten är placerad rakt ovanför ekvatorn och att den 
färdas i jordens rotationsriktning.

NOAA satellit är av en typ som kallas POES (Polar Operational Environmental Satellite) och rör i en 
nästan polär bana runt jorden. Den passerar alltså nord- och sydpolen under varje varv. Den passerar 
alltid över en viss plats på jorden vid samma tidpunkt på dagen. NOAA registrerar i fem våglängdsband. 
Satelliten befinner sig på 830-870 km höjd, vilket gör att upplösningen är bättre i dessa bilder.

Geostationära satelliter har stor betydelse för TV- och telefonförbindelser eftersom man kan ha kontakt 
med dem utan att hela tiden rikta om sina antenner. Meteosat är geostationär. 

ISS, International Space Station, är en internationell rymdstation. Den är det hittills största 
samarbetsprojektet i rymden. Det drivs av Canada, Europeiska rymdorganisationen ESA, Japan, Ryska 
federationen och USA. ISS ska fungera som observatorium och laboratorium. Men också som en verkstad 
där rymdutrustning kan repareras och förbättras.
ISS kretsar runt jorden på en genomsnittlig höjd av 400 kilometer. Den består av åtta delar. De har 
skjutits upp var för sig och monterats ihop i rymden. Delarna får el från åtta solpaneler med en 
sammanlagd längd av 109 meter.

Stationen har byggts bit för bit, eftersom det inte finns några raketer som är tillräckligt starka för att 
transportera hela ISS. USA:s rymdfärjor brukar transportera färdiga moduler till ISS. Den första modulen 
var ryska Zarya som skickades upp 1998. I den första fasta besättningen år 2000 ingick en amerikansk 
astronaut (William M Shepherd) och två ryska kosmonauter (Sergej Krikoljev och Jurij Gidzenko). Idag 
arbetar sex-sju personer på stationen. 
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Forskningslaboratoriet Columbus och transportfarkosten ATV (Automated Transfer Vehicle), robotarmen 
och utkiksfönstret Cupola är några av Europas bidrag till stationen. I Columbus gör astronauterna viktig 
forskning och utför experiment med bland annat växter, vätskor och bränslen i en miljö som inte 
påverkas av gravitationen.
Tre personer kan arbeta i laboratoriet samtidigt. Den europeiska robotarmen kan manövreras från 
utsiktsfönstret Cupola.

Stationen består av 100 delar och väger 455 ton. Den är lika stor som en fotbollsplan. Den största delen 
av ISS är dess vingar med solcellspaneler. Solcellerna riktas mot solen och omvandlar solljuset till 
elektricitet som behövs för att allting ombord ska fungera. Besättningen byts ut två eller fyra gånger om 
året. Astronauterna kan även resa dit för kortare uppdrag.
ISS ligger i en omloppsbana på 40 mils avstånd från jorden. Stationen måste hålla en viss fart. Om det 
går för långsamt kan ISS dras in mot jorden, på grund av gravitationen, och falla ner. Om det går för fort 
kan stationen åka vidare ut i universum. ISS påverkas av jordens dragningskraft och solens strålning hela 
tiden. Detta gör att omloppsbanan minskar med några hundra meter varje dag. Därför tänds stationens 
styrraketer en gång i månaden för att putta in ISS på rätt spår igen.

http://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/index.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_rymdstationen
http://www.rymdkanalen.se/kategorier/kategorier/nasa
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/index.html                                                      
Filmen handlar om livet ombord på ISS:

För astronauterna ser jorden ut som ett blått klot omgivet av atmosfären. Vid klart väder kan de se 
floder, berg och städer. Storstäder som glittrar är en vacker syn på natten. Astronauterna kan också få se 
aktiva vulkaner, åskväder och norrsken. ISS färdas med en hastighet av 28 000 km i timmen. På ett dygn 
hinner rymdstationen göra 16 varv runt jorden och astronauterna ser solen gå upp 16 gånger och ner 16 
gånger. De följer ändå samma dygnsrytm vi har på jorden.

Livet på en rymdstation blir väldigt speciellt på grund av tyngdlösheten. Allt i kroppen är skapat för att 
klara av gravitationen. Vi behöver ett starkt skelett för att bära upp kroppen. I rymden behöver inte 
kroppen anstränga sig lika hårt som på jorden. Astronauternas muskler och skelett försvagas. Ryggraden 
sträcker ut sig och de flesta ”växer” några centimeter efter att ha vistats i rymden. Tyngdlösheten 
påverkar även astronauternas balanssinne. De kan drabbas av yrsel och må illa.
Därför måste rymdstationens besättning träna varje dag för att undvika både benskörhet och att 
musklerna försvagas för mycket. Träningen är också viktig för blodcirkulationen, eftersom hjärtat slår 
långsammare i rymden. Träningsredskapen är anpassade för att kunna användas i tyngdlösheten.
Astronauterna äter frystorkad eller konserverad mat. Maten förpackas så att den inte kan ”rymma” och 
sväva i luften, eftersom matpartiklar kan skada stationens känsliga utrustning. Soppa och dryck serveras 
i plastpåsar och kan ätas genom ett sugrör. Om man vill använda kniv och gaffel kan man spänna fast en 
bricka på ena benet medan tallrikar och bestick hålls kvar med kardborreband. Rymdmaten måste vara 
kladdig för att kunna fastna på gaffeln. Smaklökarna blir avtrubbade i rymden och astronauterna vill 
därför helst ha kryddstarka rätter. Inför rymdfärden får alla astronauter provsmaka ett femtiotal rätter 
och välja sina personliga favoriter. 
Vatten som behövs för astronauternas överlevnad måste fraktas från jorden till ISS. Lagringsutrymmet 
ombord är begränsat och vattnet blir därför en bristvara. På stationen finns ett reningsverk där använt 
vatten återvinns. Astronauterna duschar inte. Istället använder de tvättlappar med tvål som inte behöver 
sköljas av. Om astronauten vill tvätta håret finns det ett schampo som kan torkas bort med en handduk. 
Enda tillfället då vatten får användas för personlig hygien är vid tandborstningen. Men det vattnet måste 
sväljas. Detta på grund av att vattnet som hamnar i luften svävar omkring som oregelbundna droppar i 
tyngdlöst tillstånd. Då finns det en risk att vattnet kommer i kontakt med rymdstationens elektroniska 
utrustning.

Svensken Christer Fuglesang arbetade på ISS under sina två rymdfärder i december 2006 och augusti-
september 2009.

Raketfakta + bakgrund

En raket är en invecklad maskin som här byggs på ett mycket enkelt sätt. Genom att kasta ut någonting, 
exempelvis gas, i en riktning rör den sig i den motsatta riktningen. Fastän andra framdrivningssätt för att 
resa ut i rymden har föreslagits är raketer den enda sorts teknik som hittills använts. Att bygga och 
skjuta upp en raket är ett utmärkt sätt att få en känsla för Newtons tre rörelselagar, som tillsammans 
med hans gravitationslag är grunden för all klassisk mekanik. I denna aktivitet ska man bygga en raket 
som drivs av vatten och brustabletter.

http://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/index.html
http://www.rymdkanalen.se/kategorier/kategorier/nasa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_rymdstationen
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/index.html
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Fakta om Newtons rörelselagar och raketen

Den engelske fysikern Sir Isaac Newton formulerade under slutet av 1600-talet tre lagar som beskriver 
sambanden mellan de krafter som verkar på en kropp och kroppens rörelse. Försöket med 
brustablettraketen kan användas för att visa på hur alla tre lagarna fungerar. Newtons första lag säger att 
en kropp förblir i vila eller i rörelse med konstant hastighet längs en rät linje så länge ingen yttre kraft 
verkar på den. Detta visar raketen genom att lyfta då en obalanserad kraft, kraften då den 
utströmmande brustablettblandningen trycker av burklocket, verkar på den. Innan kraften verkar står 
den stilla på den yta där man placerat den.
Den andra lagen säger att kraften som verkar på ett föremål är direkt proportionell mot föremålets massa 
och den acceleration föremålet har. Detta visar raketen genom att kraften i dess rörelse beror på massan 
hos blandningen av gas och vatten som strömmar ut och hur fort raketen accelererar.

Newtons tredje lag säger, enkelt uttryckt, att varje kraft har en lika stor och motriktad motkraft. Detta 
visar raketförsöket genom att raketen flyger uppåt på grund av en kraft i rörelsens riktning som 
motsvarar den kraft som locket och brustablettblandningen trycks nedåt med.

Fakta: Nationalencyklopedin

Lektion 7/7 Norrsken

Målet för lektionen är väcka elevernas fascination för norrsken, att de kan kort förklara norrskenets 
ursprung, något om norrskensforskning, hur, när och var man kan observera norrskenet.

Introduktion: Se på videon ”In The Land Of The Northern Lights av Ole C Salomonsen” 
http://vimeo.com/21419634 (6 min)
Vad är norrsken?
Vilka färger har norrsken? 
När kan man se norrsken?

Titta på filmen http://vetamix.net/video/polarsken_4369  (3 min)
Här finns svaren på frågorna ovan.

När kan vi se norrsken?
Se www. storm.no/nordlys
http://aurora.fmi.fi/public_service/
Titta på väderlekskartan http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/vader/nykarleby, jämför, är norrsken möjligt?
Var kan man se norrsken?
På vilken höjd förekommer norrsken?
Hur uppstår norrsken?

Titta på filmen (3 min)
http://vetamix.net/video/s%C3%A5-f%C3%B6ds-norrskenet_4160

Fakta Norrsken 
Norrsken, aurora borealis, och sydsken, aurora australis, 
tillsammans polarsken, är ett ljusfenomen på himlen som främst 
kan ses i jordens polarområden. Benämningen Aurora Borealis, 
började användas i början av 1600-talet. Aurora var 
morgonrodnandens gudinna i den antika romerska mytologin och 
Borealis betyder nordlig. En översättning av namnet blir alltså 
nordlig morgonrodnad eller nordligt gryningsljus. Aurora Australis 
betyder sydlig morgonrodnad. Även det nordsamiska namnet för 
norrsken, guovsahas, är besläktat med gryningsljus.

I folktron är de traditionella föreställningarna kring norrsken både 
förklaringar och försök till tolkningar. En uppfattning i såväl svensk 
som norsk folktro är att norrskenet är återskenet av sill- eller 
torskstim, medan man i finsk och svensk tradition bl.a. satt dem i 
förbindelse med samernas trolldomskonst. Särskilt talrika är 
ursprungssägnerna och myterna bland inuiterna (eskimåerna). I 
fråga om varsel har på kontinenten norrsken främst uppfattats som 

förebud om krig och onda tider, särskilt när det varit rött. I Norden har norrsken vanligen ansetts varsla 

http://vetamix.net/video/s%C3%A5-f%C3%B6ds-norrskenet_4160
http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/vader/nykarleby
http://aurora.fmi.fi/public_service/
http://vetamix.net/video/polarsken_4369
http://vimeo.com/21419634
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om väderomslag, speciellt snöfall och hårt väder, medan samer och nordsvenska nybyggare ansett det 
tyda på att vädret skall bli varmare. 

Norrsken uppstår när energirika elektroner från rymden, mest från solen, färdas in mot jordatmosfärens 
övre del. Elektronerna följer magnetiska fältlinjer från de yttre delarna av magnetosfären och träffar 
atmosfären längs en excentrisk oval runt vardera magnetiska polen, norrskensovalen. Denna oval, som 
anger norrskenets geografiska fördelning vid en viss tidpunkt, ligger normalt på ca 67° magnetisk latitud 
på nattsidan av jorden och ca 80° på dagsidan.

 
http://rymdvader.wordpress.com/norrsken-prognos/

De första vetenskapliga teorierna som vi känner till idag härstammar från de gamla grekerna. Filosofen 
Aristoteles (384-322 f.Kr) forskade om norrsken. På den tiden trodde man att universum var uppbyggt av 
de fyra elementen jord, luft, eld och vatten. Aristoteles teori gick ut på att torra avdunstningar från 
jordytan steg upp genom atmosfären till hög höjd. Norrskenet uppkom sedan när avdunstningarna 
antändes av solens strålar.
På 1200-talet i Norden trodde man att glaciärer kunde ha inneboende krafter att de ibland började lysa. 
Glaciärernas ljus reflekterades sedan i sin tur på himlavalvet i form av norrsken.

Under slutet av 1500-talet började man intressera sig för magneter och genom det förstå sig på jordens 
magnetfält. Den engelske astronomen Edmund Halley drog i början av 1700-talet den riktiga slutsatsen 
att norrsken hade med magnetism, jordens magnetfält, att göra.

Anders Celsius skrev 1733 en viktig avhandling på latin om norrskenet.

Carl Wilke publicerade år 1777 ett viktigt arbete i vilket han presenterade upptäckten att 
norrskensstrålarna är parallella med magnetfälten.

Under 1800-talets mitt lyckades professor Anders Ångström fotografera norrskenets färgspektra med 
hjälp av en spektrometer.

Under mitten av 1800-talet kom man också fram till att solen och dess fläckar, på något sätt påverkade 
norrskenets mysterium.

Vid 1900-talets början föreslog norrmannen Kristian Birkeland att norrskenet orsakades av elektroner 
från solen. Han utförde experiment som ytterligare stärkte hans upptäckt. Tyvärr visade en närmare 
granskning av experimenten att det var en något förhastad slutsats. I det lilla experimentet var det inga 
problem att få elektronstrålen att hålla ihop. Skillnaden med verkligheten var att elektronstrålen skulle 
färdas 150 miljoner kilometer mellan solen och jorden. Birkelands upptäckt gjorde att forskningen kring 
norrskenet tog ett stort kliv framåt. Birkelands elev Carl Strömer fortsatte arbetet och beräknade bl.a. 
Beräkna partickelbanor. Han fotograferade också norrskenet (40.000 foton) samtidigt från två olika orter 
och lyckades bestämma norrskenets höjd genom detta.

http://rymdvader.wordpress.com/norrsken-prognos/
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Kunskaperna om magnetismens och solens inblandning skulle i vår tid visa sig ha en avgörande betydelse 
för vidare forskning om norrsken.

Efter andra världskriget tog rymdforskningen fart på allvar. Krigsmakterna lade ner stora pengar på 
utvecklingen av raketteknik. En teknik som efter krigsslutet var utmärkt att använda i forskningssyfte. 
Man byggde sondraketer som skickades upp i atmosfären och utförde mätningar.

Alv Egeland, norsk rymdfysiker och professor vid Universitetet i Oslo. Egeland har fortsatt arbetet med 
norrskenets fysik, bland annat baserad på optiska observationer. Han har erhållit många pris och 
utmärkelser för sin forskning. Samtidigt har han skrivit många böcker och populärvetenskapliga skrifter.

Boken ”Vinterhimlens lysorgel over Svalbard” av Alv Egeland i samarbete med Dag Arne Lorentzen är en 
bra introduktion/faktabok om norrskenet.

Med den nya data- och rakettekniken kunde man förkasta många av de gamla teorierna, men några 
guldkorn blev kvar. Småningom kom satelliterna, som gick i omloppsbanor runt jorden. Med dessa fick 
man en helt ny möjlighet att kontinuerligt utföra mätningar, och fotografera och dokumentera norrsken 
från rymden. Satellitmätningarna befäste de resultat man fått från sondraketerna. Genom att 
sammanställa gamla och nya idéer med resultat av mätningar med den nya tekniken fick man en 
tämligen omfattande bild av naturfenomenet norrsken.

Bilden visar norrskensovalen och Nordens läge i förhållande till denna vid sex olika tidpunkter under 
dygnet. Det gröna norrskenet är vanligast, medan det röda på nattsidan bara förekommer vid enstaka 
tillfällen. För att observera norrsken i dagsljus krävs särskilda instrument. 
Bilden från Nationalencyklopedin

fakta om norrsken
http://www.sarepta.org/folder.php?aid=62&bid=29
http://www.irf.se/Popular/?docid=1131                                                                             
http://www.irf.se/Popular/?docid=1296   

Film:

http://www.youtube.com/watch?v=7o1NX4oq-KE

Sammanfattning

Genom att välja att arbeta med rymden som en större temahelhet vill jag öka elevernas förståelse för 
helheter och att livet på jorden hänger ihop med fenomen i rymden. Jag vill uppmuntra eleverna att rikta 
blickarna uppåt, att stimulera och använda olika sinnen, att intressera sig för rymdforskning. Jag vill 
inspirera eleverna till laborativa arbetssätt och delaktighet i inlärningen, visa på kunskapskällor och 
program som de själva kan använda.

Litteraturförteckning

Astronomi. Hämtad 26.11.2012 från http://www2.edu.fi/svenska/fyke/index.php?page=astronomi

Atmosfärens indelning. Hämtad 02.12.2012 http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordens_atmosf%C3%A4r

Atmosfären, moln och väderlek. Hämtad från 02.12.2012. http://www.smhi.se/kunskapsbanken

Birkeland, Kristian. Kristian Birkeland-ett bortglömt geni. Artikeln skriven av Ann-Sofi Röj-Lindberg. 
Hämtad 04.12.2012
http://www.vasa.abo.fi/users/aroj/Kristian%20Birkeland%20-%20ett%20bortgl%C3%B6mt%20geni.pd

                Dikten Vintergatan. Hämtad 26.11.2012 från 
http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/poesi/zt/vinterga.htm

                Egeland, Alv. Fakta hämtad 02.12.2012 från http://snl.no/Alv_Egeland

     Alv Egeland och Dag Arne Lorentzen. Norrskensfakta ur boken ”Vinterhimlens lysorgel over Svalbard” 

http://snl.no/Alv_Egeland
http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/poesi/zt/vinterga.htm
http://www.vasa.abo.fi/users/aroj/Kristian%20Birkeland%20-%20ett%20bortgl%C3%B6mt%20geni.pdf
http://www.smhi.se/kunskapsbanken
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordens_atmosf%C3%A4r
http://www2.edu.fi/svenska/fyke/index.php?page=astronomi
http://www.irf.se/Popular/?docid=1296
http://www.irf.se/Popular/?docid=1131
http://www.sarepta.org/folder.php?aid=62&bid=29


22

Frågor och svar om astronomi, astronauter, rymdfärder, satelliter. Hämtad 03.12.2012 från
http://www.snsb.se/sv/Mediebank/Undervisning/Fragor-och-svar/

Galilei, Galileo. Artikel skriven av Peter Nilson. Hämtad 04.12.2012 från www.ne.se

Hubbleteleskopet. Hämtad 02.12. 2012 från http://ekrd.wikispaces.com/Hubbleteleskopet

ISS (International Space Station). Filmen hämtad 02.12.2012 från http://gizmodo.com/5962190/this-
in+depth-iss-tour-lets-you-experience-life-205-miles-above-the-earth

ISS. Hämtad 02.12.2012 från http://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/index.html

ISS. Hämtad 02.12.2012 från http://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_rymdstationen

Newtons lagar. Fakta hämtad 02.12.2012 från www.ne.se

Norrsken. Hämtad 03.12.2012 från http://aurora.fmi.fi/public_service/

Norrsken. Hämtad 03.12.2012 från http://vetamix.net/video/polarsken_4369

Norrsken. Hämtad  03.12.2012 från http://vetamix.net/video/s%C3%A5-f%C3%B6ds-norrskenet_4160

Norrsken. Hämtad 03.12.2012 från http://www.sarepta.org/folder.php?aid=62&bid=29

Norrsken. Fakta hämtad 03.12.2012 från http://www.irf.se/Popular/?docid=1131

Norrsken. Fakta hämtad 03.12.2012 från http://www.irf.se/Popular/?docid=1296

Ozonskiktet. Hämtad 02.12.2012 från 
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/ozon/kortomozon.4.303f5325112d733769280004112.html

Planeternas rörelser. Hämtad 2.12.2012. http://janus.astro.umd.edu/SolarSystems/

Programmet Stellarium. Hämtad 26.11.2012 från http://www.stellarium.org/fi/

Romsonder og bemannede romfartøy. Fakta hämtad 08.12.2012 från www.sarepta.org

Rymdsonder och utforskning av solen. Hämtad 26.11.2012. http://rymdsond.blogspot.fi/

Rymdutställning på tekniska museet. Hämtad 02.12.2012 
http://www.tekniskamuseet.se/download/18.6145e2ef12e0e3d489580001435/1298887088014/NASA_A
HumanAdventure_L%C3%A4rarhandledning_TekniskaMuseet.pdf

Soho. Hämtad 26.11.2012 från http://www.sarepta.org/folder.php?aid=62&bid=179

Solen, solvind och solfläckar. Fakta hämtad 26.11.2012 från http://www.sarepta.org/folder.php?aid=62

Solen, solfläckar och solvind. Fakta hämtad 26.11.2012 från 
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/rymden/solen.8049.html

Solen, solfläckar och solvind. Hämtad 26.11.2012 från http://www.spaceweather.com/ och 
http://3dsun.org/

Solen, solfläckar och solvind. Hämtad 26.11.2012 från http://rymdvader.wordpress.com/

Stjärnhimlen i Finland. Hämtad 04.12.2012 http://www.ursa.fi/taivaalla/tahtitaivas-tanaan.html

Tidslinje för rymdutforskningen. Hämtad 08.12.2012 från http://sv.wikipedia.org/wiki/Tidslinje_f
%C3%B6r_rymdutforskningen                                                                                                             

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tidslinje_f%C3%B6r_rymdutforskningen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tidslinje_f%C3%B6r_rymdutforskningen
http://www.ursa.fi/taivaalla/tahtitaivas-tanaan.html
http://rymdvader.wordpress.com/
http://3dsun.org/
http://www.spaceweather.com/
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/rymden/solen.8049.html
http://www.sarepta.org/folder.php?aid=62
http://www.sarepta.org/folder.php?aid=62&bid=179
http://www.tekniskamuseet.se/download/18.6145e2ef12e0e3d489580001435/1298887088014/NASA_AHumanAdventure_L%C3%A4rarhandledning_TekniskaMuseet.pdf
http://www.tekniskamuseet.se/download/18.6145e2ef12e0e3d489580001435/1298887088014/NASA_AHumanAdventure_L%C3%A4rarhandledning_TekniskaMuseet.pdf
http://rymdsond.blogspot.fi/
http://www.sarepta.org/
http://www.stellarium.org/fi/
http://janus.astro.umd.edu/SolarSystems/
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/ozon/kortomozon.4.303f5325112d733769280004112.html
http://www.irf.se/Popular/?docid=1131
http://www.sarepta.org/folder.php?aid=62&bid=29
http://vetamix.net/video/s%C3%A5-f%C3%B6ds-norrskenet_4160
http://vetamix.net/video/polarsken_4369
http://aurora.fmi.fi/public_service/
http://www.ne.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_rymdstationen
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/index.html
http://gizmodo.com/5962190/this-in+depth-iss-tour-lets-you-experience-life-205-miles-above-the-earth
http://gizmodo.com/5962190/this-in+depth-iss-tour-lets-you-experience-life-205-miles-above-the-earth
http://ekrd.wikispaces.com/Hubbleteleskopet
http://www.ne.se/
http://www.snsb.se/sv/Mediebank/Undervisning/Fragor-och-svar/


23

Utbildningsstyrelsen. Grl 2004 s 186-188 hämtad 04.12.2012 
http://www02.oph.fi/svenska/ops/grundskola/LPgrundl.pdf

Vad är gravitation? Citat hämtat 26.11.2012 från http://www.kids-science-
experiments.com/cat_gravity.html

Varför blåser det? Hämtad från 02.12.2012  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vind-
varfor-blaser-det-1.362

Vintergatan. Artikel skriven av Per Olof Lindblad. Fakta hämtad 26.11. 2012 från www.ne.se

Vårt universum. Hämtad från Rymdstyrelsens sida 02.12.2012 http://www.snsb.se/sv/Vart-
universum/Astronomi/Vad-ar-det-som-syns-pa-himmeln/

 

http://www.snsb.se/sv/Vart-universum/Astronomi/Vad-ar-det-som-syns-pa-himmeln/
http://www.snsb.se/sv/Vart-universum/Astronomi/Vad-ar-det-som-syns-pa-himmeln/
http://www.ne.se/
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vind-varfor-blaser-det-1.362
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vind-varfor-blaser-det-1.362
http://www.kids-science-experiments.com/cat_gravity.html
http://www.kids-science-experiments.com/cat_gravity.html
http://www02.oph.fi/svenska/ops/grundskola/LPgrundl.pdf

	Experiment. Parabolen som "brännglas".
	Fakta om Newtons rörelselagar och raketen
	Dikten Vintergatan. Hämtad 26.11.2012 från http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/poesi/zt/vinterga.htm
	Egeland, Alv. Fakta hämtad 02.12.2012 från http://snl.no/Alv_Egeland

	Galilei, Galileo. Artikel skriven av Peter Nilson. Hämtad 04.12.2012 från www.ne.se

	Utbildningsstyrelsen. Grl 2004 s 186-188 hämtad 04.12.2012 http://www02.oph.fi/svenska/ops/grundskola/LPgrundl.pdf
	

