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Vår hemplanet är ett rymdskepp 

 

Vi är en del av världsrymden. Det låter som en kliché. Det är ju onekligen sant ifall man 

tänker efter. Oomkullrunkeligt sant. Däremot tenderar vi människor att skapa en egen 

verklighet som sedan lever i när vardagen har sin gång.  

Vi lever på en liten planet som kretsar kring en medelstor stjärna mitt i sitt livslopp. Jorden 

håller en omloppshastighet kring 30 km/s relativt Solen, som i sin tur håller en radialhastighet 

på 220 km/s relativt centrum i vår galax, Vintergatan.   

 

Bild 1 "Pale Blue Dot". Jorden fotograferad från Voyager-1 på ett avstånd om 6,4 Mrd km från Jorden. 
Bild: NASA/JPL-Caltech, https://www.nasa.gov/mission_pages/voyager/multimedia/pia00452.html 
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Varje morgon går Solen upp.  

Nähä.  

Vi säger så för att man i de flesta kulturer trott att den bit av jordytan man levde på var 

”jorden” och att Solen och Månen faktiskt ”gick upp”. Vi skriver också ”solen” och ”jorden” 

med gemener eftersom de betraktats som naturliga namn på ting, speciella, de enda i sitt slag. 

Här skrivs Solen, Jorden, och Månen med inledande versal. Solen är det svenska namnet vi 

använder om den stjärna vi rör oss kring. Jorden är den planet vi bor på och Månen är den 

enda naturliga satellit vår planet har. Man visste inte att man namngav en planet när man 

började prata om Jorden. Man visste inte att man namngav en måne när man gav vår måne 

namnet Månen. Men det är enklare i en text i astronomi om man vet att ”Månen” syftar på 

vår egen måne och att ”månen” syftar på den senast nämnda månen kring någon annan 

planet. 

För att vi ska få ut mer än vackra bilder och fina tankar bör vi känna till proportioner på 

storlek, avstånd och i tid. Målet med arbetsuppgifterna är att skapa redskap för att uppskatta 

och jämföra. Vi ska skapa en skalenlig bild av vårt solsystem men vi ska också skapa en bild 

av hur vår kunskap om världsrymden utvecklats över tid. Rent ämnesmässigt är det en 

matematisk resa i tid och rum. Ett matematiskt arbete i samklang med fysik och geografi. 

Sekvensen är utarbetad med grundskolans högre årskurser i beaktande, men arbetsuppgifter 

och övningar går att anpassa för såväl yngre elever som elever i gymnasiet. 
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Att lägga en spelplan 

Detta dokument är inte tänkt att ge djupgående specifika astronomiska insikter. Däremot är 

det ett stöd för att lägga upp spelplanen. I diskussionerna framkommer det ibland att man i 

skolorna för ofta delger kunskap, vetenskaplig sådan, som om den vore absolut och klar. I 

och för sig tar det tid att låta insikter växa fram om hur – just – insikter arbetats fram. Om 

kunskapen läggs fram, väl bearbetat och paketerad går man raskt framåt i kurserna. Det kan 

hända att man kan mycket, men hur mycket förstår man om man missat att mänsklighetens 

samlade kunskap är dynamisk. Hur viktigt är det inte att också visa hur vi kan veta det vi vet 

och varför vi ännu inte har allmänna byggstenar under kontroll. 

Vi vet hur gravitationen fungerar. Vi kan sända sonder genom solsystemet så att de 

accelereras av gravitationen av planeter de passerar. Se bara på Rosettas 10-åriga färd till 

komet 67P/Churyumov-Gerasimenko, https://sci.esa.int/where_is_rosetta/. Ändå saknas den 

slutgiltiga förklaringen till vad gravitation egentligen är.  

Men – vi lägger spelplanen och börjar på. 

https://sci.esa.int/where_is_rosetta/
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Bilden av vårt solsystem 

De flesta läromedel förmedlar en bild av solsystemet som, om man oövertänkt utgår därifrån, 

ger bilden av att planeterna är rätt lika varandra i storlek och jämt utspridda på en rät linje på 

samma sida av Solen.  

 

Bild 2 NASA / Farry. Svensk översättning: Njaelkies Lea - nedladdat från 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Planets2008.jpg, Public Domain 

 

Varför gör man inte om illustrationerna då?  

Det är en god fråga att starta ett arbetspass i klassrummet med, ifall man introducerat 

planeternas storleksförhållanden och de verkliga avstånden. Det är, givetvis, omöjligt att göra 

en skalenlig bild.  

I bilden ovan är planeternas storleksförhållanden riktiga. Däremot inte avstånden. En festlig 

detalj i bilden är ljuset som är lika starkt på varje planet - och kommer uppifrån höger. Enligt 

bilden är Pluto är en dvärgplanet. I äldre bilder är den en planet. Nu är den troligtvis det 

största objektet i solsystemet. 
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Förmörkelser och passager 

Månförmörkelse 

 

Bild 3 Replotbron, 27-28 juli 2018 

 

I de fall Solen, Jorden och Månen befinner sig, i just den ordningen, på samma linje har vi en 

månförmörkelse. Till skillnad från en solförmörkelse som bara kan ses från en liten sträng 

längs jordytan, under ett kort ögonblick, kan månförmörkelsen ses av alla de som befinner sig 

på den sidan som vetter mot Månen. Samtidigt. Den förmörkelsen sker nämligen på Månen. 

Under månförmörkelsen är Månen röd. Jordens skugga är alltså - röd. 

Tänk dig att du ser Solen försvinna bakom horisonten. Ju närmare horisonten den befinner 

sig, desto rödare är skenet vi ser. Vi upplever himlen blå för att de kortare våglängder vi kan 

uppfatta med våra ögon reflekteras i atmosfären. De längre våglängderna, de som är närmare 

rött, är då de enda som når oss när solljusets kortare, blåa, våglängder reflekterats innan de 
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når oss. När solljuset kommer längs jordytan har luften alltså en så lång väg att färdas genom 

atmosfären att det bara är de längre våglängderna som tar sig igenom. 

”Dubbelt rödare” är då de våglängder 

som i solnedgången passerar dig och far 

ut i rymden på Jordens skuggsida. Det är 

det ljus, som passerat Jordens atmosfär, 

som lyser upp Månen under en 

månförmörkelse. Skulle du då stå på 

Månen och se mot Jorden skulle den se 

ut som en röd ring framför Solen. 

En månförmörkelse varar också en tid 

eftersom Jorden är betydligt större än 

Månen.  

Under det skede av en månförmörkelse som Jordens skugga bara delvis täcker Månen kan 

man på skuggan se att Jorden är rund.  

 

Bild 4 Jorden, sedd från Månen under en 
månförmörkelse. 

Bild 5 Månförmörkelse.  Infälld bild tagen i Fäboda, Jakobstad, Finland 28: september 2015 
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Solförmörkelse 

Förmörkelser kommer sällan ensamma. Oftast har vi en solförmörkelse någonstans på Jorden 

omkring två veckor före eller efter en månförmörkelse. Det beror på att Solen, Jorden och 

Månen ska vara på samma linje – och i samma plan för att det ska bli en förmörkelse. Det 

antar jag du räknade ut i frågan på sidan 2. 

 

Bild 6 Solförmörkelse 

 

11:e augusti 2018 kunde man se en partiell solförmörkelse från västra Finland. Överst till 

vänster ett foto av den delvis förmörkade Solen bakom molnen. Till höger en skiss som visar 

den maximala fasen av förmörkelsen. Nere till vänster en skiss som visar dels Månen framför 

Solen och dels en beskrivning av solförmörkelsen i stort. Den mörkaste fläcken på Jorden är 

Månens kärnskugga. Där upplevs den totala solförmörkelsen. Från det grå området ser man 

en partiell solförmörkelse.  

Månen tar upp precis lika mycket av vårt synfält som Solen. Men låt oss övergå till att se på 

planeter som passerar mellan oss och Solen. 
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Venuspassage och Merkuriuspassage  

 

De tillfällen som vår inre grannplanet, Venus, befinner sig mellan Solen och oss kallas 

Venuspassager. De sker alltid i par med åtta år emellan. Sen kan det ta länge till den följande. 

Vårt solsystem är trots allt tredimensionellt. 

 
Bild 7 Venuspassagen 6:e juni 2012. Venus syns kl 1 mot Solen. Bild: Jonas Thomén 

Det var just en Venuspassage 1769 som gav de första insikterna i hur stort vårt solsystem är. 

(Mer om det i avsnittet om tid). Planeten Venus är i stort sett lika stor som Jorden. Vid detta 

tillfälle är avståndet mellan Jorden och Venus endast 28 % av avståndet mellan Solen och 

Jorden, 1AU. Vad säger det om Solens storlek i förhållande till planeterna? 

Nästa Venuspassage sker 2117. Som tur är 

dyker Merkurius upp mellan Solen och 

Jorden betydligt oftare. Nästa gång det är 

möjligt att se en Merkuriuspassage är 2032.  

Jämför hur man upplever en förmörkelse 

idag med hur man gjorde det förr? 

Åt vilket håll ser en planet framför Solen ut 

att röra sig relativt Solen? 

Bild 8 Merkuriuspassagen 9:e maj 2016 studerades 
bland annat från Sursik skola, Österbotten, Finland 
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Bilden av Vintergatan 

Den bild vi har av vår egen galax - är en illustration. Det går inte att ta en översiktsbild av ett 

hus så länge man befinner sig inne i det. Det vi ser av Vintergatan på natthimlen är en 

glidande övergång från enskilda stjärnor till det sammanlagda ljuset från mer avlägsna 

stjärnor i vår galax. Vi kan också ana oss till både mörkare och ljusare områden i Vintergatan. 

Områden med nebulosor, områden där stjärnor föds, och områden som ännu inte nått den 

täthet som behövs för att skapa någon form av aktivitet. 

 

Bild 9 konstnärs illustration, NASA/JPL-Caltech. Nedladdad från 
https://www.nasa.gov/sites/default/files/blackhole_2_0.jpg 
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Ju bättre teknik vi får, desto bättre blir vår bild av vår hemgalax. Men – Vi kommer alltid 

(kanske) att se galaxen inifrån. Alla stjärnor vi tydligt kan se som enskilda stjärnor finns inom 

den röda cirkeln. I mitten av den finns Solen och vårt solsystem. 

 

Bild 10 Solsystemets lutning i Vintergatan 

Vårt solsystem ligger inte parallellt med planet i Vintergatan. Därtill lutar Jorden drygt 23° 

mot solsystemets plan. Förutom att jordens lutning mot solsystemets plan ger oss våra 

årstider, som är mycket tydliga nära polerna, ger lutningen i förhållande till Vintergatans plan 

att stjärnhimlen inte ser likadan ut på sommaren som på vintern. Den är, givetvis, densamma 

men vi ser åt olika håll.  

I juni-juli är Jorden på den sida av Solen som är mot Vintergatans centrum. När vi då 

befinner oss på den sida av Jorden som är vänd bort från Solen, på natten, ser vi in mot 

Vintergatans centrum. Omvänt är Jordens nattsida vänd bort från Vintergatans centrum under 

december-januari. 

Jordens lutning mot Vintergatans plan är kring 60°. Kombinerar vi det med att avståndet till 

polstjärnan är drygt 430 ljusår och att det finns stjärnor även i söder kan vi skrota 

uppfattningen om att vår galax är helt platt. Däremot – När vi sätter tjockleken i proportion 

till längd och bredd är Vintergatan en tunn skiva. 
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Tidsperspektiv på vår astronomi 

Vi kan helt säkert anta att redan från början vänt blicken mot stjärnorna på himmelen, 

förundrats, undrat och berättat berättelser och fantiserat. Länge hölls tanken levande om att 

det som hände på stjärnhimlen hade betydelse för det som hände människorna på Jorden. 

Astrologi och astronomi hade ännu inte gått skilda vägar när man vetenskapligt började 

kartlägga stjärnhimlen.  

Templet Karnak, i Luxor, Egypten är 4000 år gammalt. Ett av landets största årliga 

turistevenemang är att i det templet, i samband med norra halvklotets midvinterdag, se solen 

komma upp över horisonten, vinkelrätt mot tempelväggen så att ljuset lyser upp den inre 

pelargången. Den befinner sig i skugga de övriga dagarna under året. Händelsen markerar 

inledningen på vintersäsongen i det forntida Egypten. 

På motsvarande sätt har Sydamerikas indianer byggt imponerande ”tempel”. Stonehenge, och 

förlagan på Orkneyöarna, var också imponerande kalendrar för att man “enkelt” skulle kunna 

hålla ordning på odlingssäsongerna. 

Galileo (Galilei), 1564-1642, har kallats utvecklade den moderna vetenskapen. Han var den 

första att använda teleskopet inom astronomin och kunde då göra observationer av Venus 

faser som definitivt kunde förpassa den geocentriska världsbilden till historien. De snabba 

framstegen inom astronomin, men även inom andra vetenskaper, skapade oro för de som ville 

hålla kvar sin gamla (hederliga?) världsbild. 

Många betydelsefulla astronomiska genombrott gjordes under 15- och 1600-talen. 

Copernicus gav ut ”De revolutionibus orbium coelestium” där han visade, matematiskt, att 

Jorden inte kunde varar alltings centrum. Att Solen skulle vara i centrum, och Jorden blott en 

planet bland andra var sprängstoff i tiden. Boken, den första astronomiboken som inte ställde 

Jorden i centrum, hann ges ut och spridas innan den förbjöds. Kyrkans långa startsträcka till 

förbudet berodde på att konceptet lanserades som en matematisk modell. Det skulle ta till 

1758 innan boken ströks från den förbjudna listan. 

Värt att uppmärksamma är också att de flesta banbrytande observationer, ännu på 1600-talet 

gjordes utan hjälp av optiska hjälpmedel. Det observatorium som dansken Tycho Brahe 

använde för sina banbrytande observationer på ön Ven var delvist byggt under jord för att 
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inte vara väderkänsligt och för att hålla jämn temperatur för både instrument och 

observatörer. Men något teleskop hade han inte. Instrumenten var närmast av matematisk 

karaktär. Här kartlade han stjärnors och planeters rörelser och namngav hundratals stjärnor.  

Den 11 november 1572 observerade Tycho Brahe en ny och mycket ljusstark stjärna i 

stjärnbilden Cassiopeia.  När han berättade om den upptäckten i sin bok “De Stella Nova” 

kunde han bevisa att avståndet till stjärnan, egentligen en supernova, var större än avståndet 

till Månen. Eftersom den gängse, officiella, uppfattningen på den tiden var att himlavalvet var 

sfäriskt perfekt var det en omvälvande upptäckt. Diverse konflikter med överheten gjorde att 

han tröttnade på tillvaron på sin ö och drog vidare till Prag där han utnämndes till kejserlig 

astronom av Rudolf II. Han hann inte jobba ens ett helt år med sin nye assistent, Johannes 

Kepler, men den senare fortsatte arbeta på den inslagna linjen. Kepler insåg att planeternas 

banor inte var perfekta cirklar utan ellipser och kunde därför formulera de lagar som ingen än 

idag haft någon större orsak att revidera. 

 

Detta skedde för 400 år sedan. Tycho Brahe 

hade också ett laboratorium för Alkemi (!). 

Men någonstans i den här tiden tar den 

vetenskapliga astronomin fart. 

 

 

 

 

 

 

Bild 11 Tycho Brahe i sitt observatorium 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tycho_Bra
hes_stora_murkvadrant,_Nordisk_Familjebok.jpg 
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Solsystemets avstånd klarläggs 

Sir Edmund Hillary kläckte idén om att mäta solsystemets storlek genom den parallax som 

uppstår när en venuspassage studeras noggrant från flera olika positioner - så långt från 

varandra som möjligt - på Jorden. (Återvänd gärna till bilden på sidan 10) 

 

 

Figur 1 Parallax 

 

Han insåg också att han sannolikt inte längre är pigg och kry för att själv kunna delta i 

arbetet. Han skulle ha firat sin 75:e födelsedag innan Venus 2.2.1761 skulle komma att dra in 

framför Solen, från Jorden sett. Däremot hade han fått igång det första världsomspännande 

vetenskapsprojektet. Mitt under brinnande krig samsades astronomer, optiker och urmakare 

från, framförallt, England och Frankrike för att ta sig till avlägsna öar i söder och vida 

tundraområden i norr, med noggranna klockor och tjänstdugliga teleskop. Allt för att kunna 

pränta ner den exakta tiden för när Venus skugga först sågs, när hela planeten syntes mot 

Solens fotosfär och när det hela upprepades i omvänd ordning vid venuspassagens slut. Med 

hjälp av dessa skulle man sedan beräkna det första avståndet i solsystemet. Proportionerna 

hade Kepler beräknat sen tidigare så med kännedom om ett avstånd kunde man beräkna de 

övriga. 

1761 misslyckades projektet. En del astronomer råkade ut för mulet väder. Andra astronomer 

satt fast på fartygsdäck och kunde omöjligt fokusera sitt teleskop. Sjukdom och död skapade 

också avbräck i räckan av data man hade önskat sig. Men - det skulle komma en ny chans åtta 

år senare så en del astronomer blev på sin post. Andra, bland annat ryska astronomer, 

tillträdde och 1769 fick man data så att man för första gången kunde beräkna avstånd i 

solsystemet. Bland annat hade man gjort mätningar i Kajana, i Finland. 

Vi har alltså känt till hur långt det är till Solen och till våra grannplaneter i mindre än 300 år!  
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Edwin Hubble och galaxerna 

Följande gång vår medvetenhet om astronomiska avstånd skulle ta ett enormt kliv var när 

Edwin Hubble, bland annat utgående från Henrietta Swans forskning om sepheider, stjärnor 

vars ljusstyrka varierar enligt känt mönster, kunde visa att stjärnor i Andromedagalaxen var 

så långt borta att de inte kunde tillhöra den galax vi befinner oss i. Detta hände tidsmässigt 

1022-1923 och geografiskt i Hooker-teleskopet på Mt Winson. 

 

Moderna upptäckter 

I år firar rymdteleskopet Hubble 30 år. Teleskop på Jorden ser genom atmosfären. Ljuset som 

når de teleskop som är belägna på höga berg har betydligt har betydligt mindre partiklar i 

atmosfären att ta sig genom. Ändå, till och med på de bästa platserna på Jorden, Hawaii, 

Kanarieöarna och Chiles kust, där luftströmmarna oftast är jämna, laminära, och orsakar 

minimala störningar, är atmosfären ett störande element. Därför är Hubbles plats i 

omloppsbana kring Jorden en utmärkt placering för noggranna observationer. 

Hela projektet med rymdteleskopet Hubble krävde tillgång till en rymdfarkost som kunde 

föra ut både teleskop och astronauter. Hubble s.t. har därtill reparerats vid flera tillfällen. I 

skrivande stund är det omöjligt och trilskande gyroskop på Hubble gör att teleskopet är 

dödsdömt. De facto är det redan på “övertid”.’ 

Andra, mindre teleskop, har placerats ut i rymden även under senare år, men det är bara 

Hubble som har krävt mänsklig assistans. De teleskop som finns utanför Jordens atmosfär 

kan därtill observera i ett betydligt större spektra än de teleskop som är baserade på jordytan. 

Röntgenstrålningen och det mesta av UV-strålningen blockeras av vår atmosfär. Infrarött 

absorberas av atmosfären. Därför är rymdbaserade teleskop oumbärliga om man vill studera i 

andra våglängder än de optiska fönster vi har. 

Under 2020-talet kommer James Webb Space Telescope att skjutas upp för att småningom ta 

sin plats i Lagrangepunkt 2, en och en halv miljoner kilometer från Jorden - bort från Solen. 

Där finns redan ESA’s GAIA som i skrivande stund närmast fullgjort sitt uppdrag att samla 

data till den mest detaljerade bilden av vår egen galax som någonsin tagits - Därtill i 3D. 

Mätningar omfattande 1,7 Mrd stjärnor har plottats i bilden på följande sida. 
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Bild 12 GAIA's bild av vår galax och de magellanska molnen. Bild: ESA 

De två fläckarna nere till höger om mitten är de Magellanska molnen. 

Läs mer om GAIA på Europan Space Agency’s, ESA’s, webbsida: 

http://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Gaia_s_billion-

star_map_hints_at_treasures_to_come 

 

  

http://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Gaia_s_billion-star_map_hints_at_treasures_to_come
http://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Gaia_s_billion-star_map_hints_at_treasures_to_come
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MMM: Mål, materiel och material  

för uppgifterna: 

 

”Astronomiskt tidsperspektiv”:  

Det huvudsakliga målet är att få insikter i att vår kunskap hela tiden växer, tack vare 

vetenskapligt arbete. Vissa saker sägs tvärsäkert endast i medier, när så behövs. I 

verkligheten är det så mycket vi inte vet att det ofta är skäl att hålla sig ödmjuk. Det tar länge 

att lära sig när det gäller astronomi – tidsperspektivet är stort. 

Här kan det vara bra att ha en rulle stadigt papper när tidsaxeln ska göras. Görs den på tavlan 

behövs inget extra, men ta gärna bild av tidsaxeln när den är klar för att ha när man går 

vidare. Programmet Stellarium kan laddas ner från https://stellarium.org Det är gratis. Det 

ligger till grund för de övriga uppgifterna om tid. 

 

”Ljusår är en enhet för avstånd”  

Här är målet att få en modell för avstånden i rymden och att få förståelse för att en lång 

sträcka tar tid även för ljuset. 

Uppgiften kräver inget mer än en boll, c:a 4,6 cm i diameter, och ett långt måttband. 

 

Månen 

Månen är den enda himlakropp vi kan se detaljer på med blotta ögat. Den kan också lära oss 

en hel del om rörelsemönstret i vårt solsystem. Att få grepp om de rörelsemönstren, också 

jämfört med stjärnorna, är målet här. 

I uppgifterna om Månen behövs en enskild lampa, en boll som är lagom stor att hålla i 

handen samt datorer med programmet Stellarium. Därtill behövs räknare och material för att 

göra anteckningar och skisser. 

 

  

https://stellarium.org/
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Arbetsblad 1. 

Astronomiskt tidsperspektiv 

Gör en tidslinje som spänner över åtminstone 4 000 år. Från Karnak och Stonehenge till nu - 

och kanske en bit in i framtiden. Ett sätt att göra detta är att mäta upp en fyra meter lång 

sträcka, t.ex. en sträng av papper eller en fyra meter lång sträcka på tavlan. Då motsvarar 

varje millimeter ett år. 

Tid: Utrustning och material: Mål: 

2-3 h 4 m lång pappersremsa för tidslinjen. (Fungerar 

givetvis utan, men det kan vara skäl att gå tillbaka 

till den senare, och då är rullen lätt att förvara och 

ta fram igen. 

Dator med med ”Stellarium” 

Insikter i hur ”ny” vår 

astronomiska kunskap är och 

hur den växer allt snabbare. 

 

Märk ut följande:  

Stonhenge eller Karnak 4000 år före nu. Googla de monumenten om du inte känner till dem 

Erastothenes mätning av lutningen på Jordens axel, samt Jordens omkrets. 2240 år före nu.  

1504 klarar sig Christofer Columbus ur en knipa på Jamaica i och med att han visste om en 

kommande månförmörkelse. Lokalbefolkningen såg fullmånen bli blodröd, precis som 

Columbus sagt, vilket troligen höjde hans anseende. 

Den heliocentriska världsbilden växer fram genom arbeten som görs av bl.a. Copernicus, 

Tycho Brahe och Johannes Kepler. Galileo utvecklar den nya holländska uppfinningen, 

teleskopet, för astronomin. 400 år före nu. 

Första avstånden i solsystemet kunde beräknas. År 1770. 

Edwin Hubble kunde fastställa att Triangelgalaxen och Andromedagalaxen inte kunde 

befinna sig i samma galax som vi. Det finns alltså fler galaxer. 1923 år före nu. 

Totalt 24 personer har satt sin fot på en annan himlakropp än Jorden- 1968-1972 

Rymdteleskopet Hubble placeras i omloppsbana kring Jorden. 1990. 
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Den första definitiva upptäckten av en exoplanet gjordes 1992. 

2004 går Cassini in i omloppsbana kring Saturnus och sonden Heugens landar på Saturnus’ 

måne Titan. 

På följande sidor finns övningar som ger en inblick i hur Stellarium kan användas för att ”se” 

astronomiska händelser i historien samt de händelser vi kan beräkna sker i framtiden. 

 

 

Extra: 

Hurudana händelser kan förutses långt fram i tiden och hurudana är helt omöjliga att förutse. 
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Övning 1: Månförmörkelsen som räddade C. Columbus  

 

En månförmörkelse sker när Jorden befinner sig mellan Solen och Månen. Vilken fas är då 

(alltid) Månen i? Nymåne, halvmåne eller fulmåne? 

Gå in på Stellarium. 

Öppna platsfönstret genom att föra pekaren längst ut mot vänstra kanten. Välj sedan Jamaica 

ur listan. Det finns också en sökfunktion i popup-rutan. Alternativt kan du klicka på kartan – i 

närheten av Jamaica. 

   

Öppna tidsfönstret och välj år 1504. 

    

Inträffade någon månförmörkelse, som kunde ses i Jamaica, det året? 

Du vet nu vilken fas månen ska vara i under en månförmörkelse, och du vet att månen måste 

vara över horisonten för att den ska kunna ses. Detta begränsar alternativen till 12 timmar 

vardera under 12 dagar det året. 36 dagar om man garderar med en dag före och en dag 

efter fullmåne.  
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Övning 2: Venuspassagerna 1761 och 1769  

 

Gå in på Stellarium. 

Öppna tidsfönstret genom att föra pekaren till vänstra kanten. Ställ tiden till på 6:e juni 1761 

    

Från vilka delar av Jorden kunde man den dagen se hela venuspassagen? 

Upprepa undersökningen för den 3:e juni 1769 

 

 

 

Övning 3: Galaxer 

 

Sök reda på Andromedagalaxen i Stellarium. Hur långt är det till den? 

Gör detsamma med Triangelgalaxen. 

Teckna en egen skiss där du märker ut Cassiopeja, Andromeda (stjärnbilden) och stjärnbilden 

triangeln. Rita in i den skissen hur du med hjälp av dem kan hitta Andromedagalaxen. Det är 

den enda galax vi, vid goda förhållanden, kan se med blotta ögat. Vi kan inte se enskillda 

stjärnor på det avståndet men vi kan se ljusflödet från de stjärntäta området i galaxens 

centrum. 

Sök Andromedagalaxen på natthimlen vid lämpligt tillfälle. Har du en kikare ser du galaxen 

ännu bättre. 
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Arbetsblad 2: 

Ljusår är en enhet för avstånd 

Ljusets hastighet i vakuum (rymden är nära nog vakuum) är 299 792 458 m/s. Vi kan avrunda 

det till 300 000 000 m/s. Eftersom det då tar en sekund för ljuset, liksom annan 

elektromagne-tisk strålning, tar en sekund att tillryggalägga 300 000 000 m, eller 300 000 km 

kan vi säga att 300 000 km är en ljussekund. 

 

Tid: Utrustning och material: Mål: 

1-2 h Långt måttband. (Gärna 30m) 

Boll, c:a 4,6 cm i diameter 

Miniräknare 

Målet är att skapa en uppfattning 

om proportioner.  

Det är m.a.o inte ”på millimetern” 

 

 

Avståndet mellan Jorden och Månen är 380 000 km. Det betyder att det tar lite mer än en 

sekund innan ljuset från en explosion på Månen syns från Jorden. Avståndet är alltså en dryg 

ljussekund. 

Solens diameter är 1 393 000 km. Det betyder att det tar 4,6 sekunder för ljuset att färdas en 

sträcka motsvarande Solens diameter. Solens diameter är med andra ord 4,6 ljussekunder. 

Vi krymper vårt solsystem så att vi låter 1 cm vara en ljussekund. Då kan vi skapa en 

skalmodell som hjälper oss greppa avstånden i rymden.  
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Vi startar från Solen. Då behöver vi en boll som är 4,6 cm i diameter. Hittar du ingen som är 

perfekt kan du ta en golfboll. Den är nära nog.  

Tänk dig att du är en ljuspartikel som lämnar solen. Det tar 500 sekunder för solljuset att nå 

Jorden. I vår modell är det 500 cm, fem meter. Vår planet är för liten för att hitta en boll som 

skulle vara skalenlig. Jordens diameter är 12 740 km. Om en ljussekund, 300 000 km, är en 

centimeter skulle Jordens diameter vara mindre än en halv millimeter, och Månen drygt en 

centimeter bort.  

Kring 760 sekunder från Solen har vi Mars. Det är den enda planeten i solsystemet robotar, 

och endast robotar, undersökt. NASA’s rover Curiosity har en teoretisk topphastighet på 90 

meter i timmen. Den blir nog aldrig verklighet, så vi kan räkna med mer moderata 30 m/h. 

Anta att du skulle köra Curiosity via fjärrkontroll från Jorden. Rovern har en kamera riktat 

framåt och sänder kontinuerligt bilder till din monitor. Plötsligt ser du en stor grop framför 

Curiosity och stoppar roverns framfart.  

1. Hur lång tid skulle då gå mellan att Curiosity’s kamera fångat bilden av gropen tills 

dess att det stoppkommando du sänder får stopp på rovern som kör med 30 m/h?  

Jupiter är 2500 ljussekunder från Solen skulle i denna skala vara 25 m, en bassänglängd, från 

den golfboll vi lät symbolisera vår stjärna. Jätteplaneten är här för liten för att synas bakom 

din penna. Närmare bestämt 4,6 mm. 

2. Hur stor del av ditt synfält upptar Solen från Jupiter? Titta tillbaka mot golfbollen för 

att få en uppfattning om det. 

När rymdsonden ”New Horizons” 14:e juli 2015 passerade Pluto var den nära 4½ ljustimmar 

från Jorden. Veckorna innan hade sondens huvuddator gått över i felsäkert läge på grund av 

ett programfel.  

3. Hur många gånger hinner man på det avståndet kontrollera och ladda upp nya 

programfixar under en vecka? Radiovågor, som används för kommunikation mellan 

Jorden och rymdsonden, är också elektromagnetisk strålning – precis som ljuset – och 

går följaktligen med ”ljusets hastighet”. 

Titta på en golfboll från ett avstånd på 270 m Så stor ser Solen ut att vara om man ser den 

från Pluto. Det är då inte helt lätt att skilja Solen från andra stjärnor. Ändå är vi fortfarande 

långt inne i vårt solsystem. Det är långt till stjärnorna. De är ljusår bort från oss. 
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Fortsätter vi att gå en centimeter för varje ljussekund är ett ljusår 316 km. 

4. Vart kommer du om du far 316 km rakt söderut? 

Avståndet till den närmaste stjärnan i Karlavagnen är 80 ljusår. Vill du nå den i vår modell 

får du ta dig rakt söderut till Sydpolen, fortsätta norrut på andra sidan Jorden tills du kommer 

till Polynesien i Stilla Havet. 

Den mest avlägsna stjärnan i Karlavagnen, Dubhe, är 123 ljusår bort.  Ifall det skulle gå att se 

Jorden från det avståndet, skulle de se Jorden som den såg ut kring år 1900. 

 

Kunde vi säga att teleskopen är tidsmaskiner? 
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Arbetsblad 3: 

Månen 
 

Tid: Utrustning och material: Mål: 

2-3 h En lampa i ”ansiktshöjd” som kan 

symbolisera Solen. T.ex. en bordslampa. 

Boll i ”handbollsstorlek” 

Dator med ”Stellarium” 

Miniräknare, antecknings- och skiss-material. 

Att få grepp om Månens, och en 

del andra himlakroppars, rörelser. 

 

 

Vid varje fullmåne ser vi (nästan) 

halva Månen. Tillräckligt mycket för 

att vi ska prata om en fullmåne. 

1. Varför kan vi inte se riktigt 

halva Månen upplyst som i 

bilden intill?  

Varje gång som Månen är, åtminstone 

nära, full kan du se alla de platser 

människor landat på mellan 1969 och 

1972. De mörka fläckarna är 

lavaslätter. De är täckta med regolit, 

damm som uppstått när det yttersta 

lagret vittrat sönder. 

2. Varför finns det ingen 

markering med Apollo 13 på kartan? 

  

Bild 13 Originalbild: Jay Tanner (CC BY-SA 3.0) 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34055940 
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Bilden intill är tagen från NASA’s 

satellit DSCOVR 5:e juli 2016 när 

Månen under en period på fyra timmar 

sågs mot Jorden från DSCOVR’s 

utsiktspunkt i Lagrangepunkt 1 mellan 

Solen och Jorden. 

Mer bilder av Jorden – och även 

Månens skugga på Jorden under en 

solförmörkelse finns på NASA’s 

webbsida: 

https://epic.gsfc.nasa.gov/galleries 

 

 

 

Månens färd kring Jorden 

 

Bild 15 NASA/Jet Propilsion Laboratory, Sidan uppdaterad 16.9.2010. 
https://www.nasa.gov/centers/jpl/education/moonphases-20100913.html 

Släck all belysning utom en lampa som du kan ställa i ögonhöjd. Ställ dig ett par meter från 

den lampan med en boll i din hand. Sträck ut din hand och håll den så att den boll du har i 

den är i ögonhöjd. Tänk dig nu att lampan är Solen, du är Jorden och bollen i din hand 

Månen. När du står vänd mot lampan (Solen) har du en mörk, oupplyst sida av bollen mot 

Bild 14  NASA EPIC Team 

https://epic.gsfc.nasa.gov/galleries
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dig. Det är nymåne. Vartefter du sakta snurrar på stället ser du en liten strimma av bollen 

upplyst och småningom, när du står med lampskenet rakt från sidan, halvmåne. När lampan 

är bakom din rygg ser du fullmåne - eller en månförmörkelse. 

Ändå har du hela tiden, även fast du snurrat ett helt varv, haft samma sida av bollen (Månen) 

mot dig. 

Månen vänder alltid samma sida mot Jorden. Det kallas bunden rotation. Ibland talar man om 

“Månens mörka sida”.  

3. Finns det någon sida som Solen aldrig lyser på? Se en gång till på bilden av Månen 

och Jorden på föregående sida. 

4. Varför har vi inte solförmörkelse och månförmörkelse varje månad? 

 

 

Proportioner på Månen och dess färd genom rymden  

Månen har en diameter på 1740 km. Dess omloppsbana kring Jorden har en medelradie på 

384 000 km. Jordens medelradie är 6370 km.  

5. Rita en skalenlig skiss som visar Jorden, Månen och avståndet mellan dem. 

Månens sideriska omloppstid (omloppstid kring Jorden sett med stjärnorna som fasta 

referenspunkter) är 27,32166155 dygn. Ett år är drygt 265,25 dygn. 

6. Hur många varv kring Jorden fullbordar Månen varje år? 

7. Hur ser Månens färd kring Solen ut?  

Rita en stor cirkel, på tavlan eller på papper, och låt den symbolisera Jordens bana kring 

Solen. Rita sedan in Månens omloppsbana. 

Det kan löna sig att räkna en del innan man sätter igång. Jordens banradie är 150 miljoner 

kilometer. Då kan du räkna ut den hastighet Jorden håller, relativt Solen, i sin omloppsbana. 

Du vet också Månens banradie och omloppstid kring Jorden. Då kan du räkna ut Månens 

hastighet relativt Jorden. Sen är det dags att börja tänka. 

 

  



29 
 

Månens omloppsbana kring Jorden.  

Bilderna nedan är tagna 8:e, 9:e och 10:e januari 2020 Vid ungefär samma tid varje kväll, 

ungefär från samma plats. Det är inte säkert att de är i rätt ordning.  

8. Vilken ordning skulle du sätta dem i om du ordnade dem efter datum? 

 

Bild 16 Orion och Månen 8-10 januari 2020 

Tänk dig att du fick besöka ett forntida observatorium, utan teleskop, och bestämma hur man 

skulle arbeta för att få reda på hur Månen rörde sig över himlavalvet.  

9. Planera ett forskningsprojekt kring det. Hur skulle du styra upp arbetet? Hur länge 

skulle det ta att genomföra ditt projekt? 

10. Hur mycket förflyttar sig Månen per dygn relativt stjärnhimlen?  

11. Se på stjärnhimlen, anteckna och ta bilder några kvällar i följd. Ett sätt att ta sig an 

uppgiften är att se när Månen passerar “genom en port”, mellan två stjärnor. Hur 

länge tar det för Månen att förflytta sig sin egen bredd? 

Ett annat sätt är att bruka Stellarium för 

uppgiften. Förutom att uppgiften är digital 

är den likadan. Här är Månen i färd med 

“att passera linjen” mellan Asellus 

Borealis och Asellus Australis i 

stjärnbilden Kräftan. 

  

Bild 17 Skärmdump från Stellarium 
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Slutord och källhänvisningar 

 

”Var finns då stjärnorna?” är en fråga som jag fått när vi i skolan byggt en skalenlig modell 

av vårt solsystem. Det har hänt att vuxna – föräldrar till mina elever – frågat om man i dagens 

läge hittat stjärnor ända så långt ut som till Pluto? Hur vi lyckas med arbetet att öka intresset 

för astronomi kan avgöras av hur vi hanterar de situationerna. 

Alla har vi mycket kvar att lära. Det ser vi fram emot. Tycker eleverna att det är mer 

intressant att leta än veta är det riktigt bra. 

 

Praktiska råd angående arbetsbladen i detta dokument  

Arbetsbladet om astronomiskt tidsperspektiv kräver två till tre lektioner för att man ska kunna 

ge eleverna tid att själva förundras över tidsperspektivet. Tidslinjen tar en hel lektion i 

anspråk om man samtidigt, vilket är en stor poäng i sammanhanget, samlar kunskap om de 

händelser man lägger ut på tidslinjen. 

Övningarna med avstånd i tid, med skalan en ljussekund motsvarande en centimeter, går att 

göra i sin helhet under en lektion. Däremot går det bra att fortsätta resonemanget med 

exempelvis avståndet till Betelgeuse, den rödaktiga stjärnan i Orions axel som är den enda i 

vår ”närhet” på väg att sluta sina dagar i en supernovaexplosion. Fortsätter vi längre blir 

avstånden igen så stora att en ljussekund per centimeter orsakar ohanterligt stora avstånd. 

När det kommer till arbetsuppgifterna om Månen går de alldeles utmärkt att dela upp i flera 

bitar. De första två sidorna bildar en helhet som är god för en lektion. Månens färd kring 

Solen kräver så pass mycket ansträngning för att bli kvitt idén om att Månens bana kring 

Solen inkluderar 12 och exakt 12 varv kring Jorden, därtill en extra ”loop” varje varv, att det 

är skäl att skynda långsamt och räkna väl. 

Den sista avdelningen med månens rörelser relativt stjärnhimlen mår bra av två lektioner. 

Därtill bör man reservera tillräckligt med tid mellan passen ifall man vill att eleverna ska göra 

iakttagelser irl. I så fall de gör det är det gott att be dem dokumentera allt de gör med 

mobiltelefonens kamera. Kom ihåg att man får ut mest av arbetet ifall man kombinerar 

verkliga iakttagelser med virtuella sådana, i exempelvis Stellarium. 
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barnomsorg/Laroplaner/Laroplan-grundskola/egrunder-grundlaeggande-utbildning-

laeroplan2016.pdf 

Andrea Wulf (2013): Chasing Venus, förlag: Cornerstone, ISBN 9780099538325 

Alan Stern, David Grinspoon (2018): Chasing New Horizons, Macmillan Audio, alt. ISBN 

9781259295958 

Hannu Karttunen m.fl (2017): Fundamental Astronomy, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 

ISBN 9783662530443 

J. Richard Gott, Robert J. Vanderbei (2011): Sizing Up The Universe. National Geographic 

Society, ISBN 9781426206511 

Webbsidor: 

National Aeronautics and Space Administration, NASA: https://www.nasa.gov/ 

European Space Agency, ESA: http://www.esa.int/ 

Tycho Brahe-muséet på Ven, https://www.landskrona.se/se-gora/kultur-

noje/museerochkonsthall/tycho-brahe-museet/ 

Wikipedia.org, enligt december 2019 och januari 2020, https://www.wikipedia.org/ 

Alla bilder och illustrationer som inte bär särskild källhänvisning är författarens egna. 

 

  

https://www.pedersore.fi/assets/Dokumentarkiv/Utbildning-och-barnomsorg/Laroplaner/Laroplan-grundskola/egrunder-grundlaeggande-utbildning-laeroplan2016.pdf
https://www.pedersore.fi/assets/Dokumentarkiv/Utbildning-och-barnomsorg/Laroplaner/Laroplan-grundskola/egrunder-grundlaeggande-utbildning-laeroplan2016.pdf
https://www.pedersore.fi/assets/Dokumentarkiv/Utbildning-och-barnomsorg/Laroplaner/Laroplan-grundskola/egrunder-grundlaeggande-utbildning-laeroplan2016.pdf
https://www.nasa.gov/
http://www.esa.int/
https://www.landskrona.se/se-gora/kultur-noje/museerochkonsthall/tycho-brahe-museet/
https://www.landskrona.se/se-gora/kultur-noje/museerochkonsthall/tycho-brahe-museet/
https://www.wikipedia.org/
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Bilaga 1: lösning till utvalda uppgifter 
 

Ljusår är en enhet för avstånd 

1. Hur lång tid skulle då gå mellan att Curiosity’s kamera fångat bilden av gropen tills 

dess att det stoppkommando du sänder får stopp på rovern som kör med 30 m/h?  

Jordens banradie är 150 miljoner kilometer och Mars’ omloppsbana är i snitt 228 miljoner 

kilometer. Ifall planeterna är i linje med varandra, på samma sida om Solen, är avståndet 

mellan dem knappa 80 milj. km. Signalerna färdas med ljusets hastighet, eg. 

Elektromagnetisk hastighet, 300 000 km/s. Då får vi 

8 ∙ 107𝑘𝑚

3 ∙ 105𝑘𝑚/𝑠
≈ 267 𝑠  

Det tar kring 267 sekunder eller 4½ minuter för signalen att gå en väg. Med andra ord: 

4½ minut för bildsignalen att nå Jorden och lika länge för signalen att nå tillbaka till 

Curiosity. Under de nio minuterna hinner Curiosity flytta sig 2,25 m ifall den skulle köra med 

30 m/h. 

Det tar därtill ytterligare 4½ minut innan vi från Jorden kan se att rovern stannat. Det är alltså 

ingen god idé att köra fort. 

Ifall Mars och Jorden är på var sin sida om Solen är det för det första omöjligt att få signaler 

att gå fram under just den fasen. När man förlorar kontakten och innan man får den igen när 

de inte längre är på linje, på var sin sida om Solen, är avståndet 228 miljoner km + 150 

miljoner km, mer än 370 miljoner km. Då tar det över 20 minuter för signalen att gå en väg. 

3,7 ∙ 108𝑘𝑚

3 ∙ 105𝑘𝑚/𝑠
≈ 1233 𝑠  

Det har alltså stor betydelse för ”kommandotiden” hur Mars och Jorden är placerade i 

förhållande till varandra. Det här är en viktig insikt för att balansera upp den stereotypa, i och 

för sig praktiska, bilden av solsystemet där alla planeter finns som ett pärlband på ena sidan 

om Solen. 

2. Hur stor del av ditt synfält upptar Solen från Jupiter? Titta tillbaka mot golfbollen för 

att få en uppfattning om det. 
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Här räcker det gott med den uppfattning man får genom att titta på bollen. Jupiter är fem 

gånger så långt från Solen som Jorden. Solens bredd i synfältet är då bara en femtedel sett 

från Jupiter jämfört med hur den ser ut från Jorden. Ytan är då kvadraten av en femtedel: en 

tjugofemtedel. 

3. Hur många gånger hinner man på det avståndet kontrollera och ladda upp nya 

programfixar under en vecka? 

När detta hände 2015, just när man hade fått Pluto och dess månar som små pixlar på 

sensorerna. Det blev en intensiv planering för att säkert få ut ny programvara till New 

Horizons. 

Vid det dramatiska tillfället var det 32 AU (Astronomical Unit = avståndet mellan Solen och 

Jorden). En AU är 500 sekunder.  

32 𝐴𝑈 ∙ 500 
𝑠

𝐴𝑈
= 16000 𝑠 = 266 min 40 𝑠 = 4ℎ, 26 min 𝑜𝑐ℎ 40 𝑠 ≈ 4

1

2
ℎ 

Att sända ett kommando och invänta bekräftelse tar alltså nio timmar. Man hinner alltså 

utföra åtta åtgärder på tre dygn om man ska vänta på bekräftelse innan man går vidare. Men – 

att sända fler kommandon efter varandra och sedan vänta på en ström av bekräftelser är inte 

alldeles tryggt när sonden är nära målet efter mer än nio år på väg, och antal chanser att ta 

bilder av Pluto är en (!). 

 

 

Månen 

1. Varför kan vi inte se riktigt halva Månen upplyst som i bilden intill?  

Även om det är fullmåne är den sällan upplyst till 100 % på den sida som vetter mot Jorden. 

De gånger både Jordens bana kring Solen och Månens bana kring Jorden är helt i samma plan 

har vi en månförmörkelse vid den exakta tiden för fullmåne. I övriga fall är Månens bana 

kring Jorden inte i plan med ekliptikan. Det passar bra att tänka på i samband med övning 3 

och 4. 
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2. Varför finns det ingen markering med Apollo 13 på kartan? 

En syretank i servicemodulen till Apollo 13 exploderade knappt 56 timmar efter uppskjutningen och 

därefter blev uppdragets huvudsak att få hem besättningen vid liv. Det lyckades, men strapatserna var 

så pass allvarliga och lösningarna av de problem som uppstod så pass kreativa att Apollo blev en 

spelfilm 1995 med bland annat Tom Hanks på rollistan. 

 

6. Hur många varv kring Jorden fullbordar Månen varje år? 

365,25 𝑑

27,322 d
≈ 13,4 

Månen fullbordar alltså drygt 13 varv kring Jorden varje år. Däremot uppfattar vi det inte så. 

Rita Jordens omloppsbana kring Solen som en stor cirkel på ett papper. Sätt ett mynt på 

cirkeln. Låt mitten i det myntet vara Jorden och sätt en prick på kanten som får symbolisera 

Månen. 

Dela upp cirkeln, först i fyra sektorer och sen varje sektor i tre. Då har vi tolv sektorer. 

Bestäm startpunkt på ”året” vid kanten av en sektor och låt det vara vid fullmåne – m.a.o. sätt 

myntet så att Mån-pricken är vänd bort från Solen i cirkelns mitt. Under ”årets första månad”, 

myntet flyttas moturs fram till nästa sektorkant. Myntet roterar också moturs så att det är 

fullmåne också vid nästa sektorkant. Rätt snart märker eleverna att myntet roterar mer än ett 

varv för varje sektor, mer än ett varv per månad.  

Den period vi från Jorden mellan två fullmånar är den synodiska månaden. Den är 29,53 

dygn. Att sedan inte det heller går jämt upp i 12 månader per år får ni ta med de romerska 

kejsarna vid tillfälle.  

 

7. Hur ser Månens färd kring Solen ut?  

Månens hastighet relativt Jorden är 
2∙𝜋∙384 000 𝑘𝑚

27,32∙24 ℎ
≈ 3680 𝑘𝑚/ℎ. Jordens banhastighet är 30 

km/s, eller 108 000 km/h, relativt Solen. När Månen är ytter om Jorden i sin bana färdas den 

med en hastighet på 108 000 km/h + 3680 km/h. När den är mellan Jorden och solen är dess 

banhastighet  
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108 000 km/h – 3 680 km/h. Det är fortfarande drygt 104 000 km/h. Positivt. Alltså åt samma 

håll.  

 

Bild 18 "Astronomy for the use of schools and academies" (1882) s. 123. Nedladdade från Internet 
Archive Book Images, https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14784046113/ 

Bilden ovan visar hur Månen färdas kring Solen, i Jordens sällskap. Det kan också vara en 

god idé att gå till gymnastiksalen, välja en cirkel, och parvis gå runt cirkeln som Månen och 

Jorden. 

 

8.  Vilken ordning skulle du sätta dem i om du ordnade dem efter datum? 

De två första bilderna ska byta plats. Sett från norra halvklotet rör sig Månen från vänster till 

höger på himlen. 

  

https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14784046113/
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9. Planera ett forskningsprojekt kring det. Hur skulle du styra upp arbetet? Hur länge 

skulle det ta att genomföra ditt projekt? 

Här är det skäl att poängtera att det tar tid att genomföra astronomiska forskningsprojekt. Vill 

man se förändringar tar det tid. Mycket tid. Sedan är det viktigt att dokumentera allt man gör. 

Noggrant. 

10. Hur mycket förflyttar sig Månen per dygn relativt stjärnhimlen?  

Håller vi oss till det vi ser från Jorden är det den synodiska månaden, 29,53 dygn, som vi ska 

räkna med. 
360°

29,53
≈ 12,2

°

𝑑
. Ser vi till det sideriska året, det som gäller om vi ser Jordens och 

Månens rörelser utifrån, som på pappret vi nyss delade i sektorer får vi 
360°

27,32 𝑑
≈ 13,2

°

𝑑
. Det 

kan löna sig att se igenom uppgifterna 6 och 7 en gång till för att se hur den radiella 

förflyttningen av Månen stämmer överens med de skisser och laborationer ni gjort. 

 

 

Styr, som lärare eller mentor, uppgifterna, undersökningarna och laborationerna med varsam 

hand. Tidspress kan ödelägga en stor del av de tankar som annars skulle födas ur arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedersöre, Finland,  

Januari 2020 

Jan Holmgård 
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Bilaga 2:  

Astronomin i den finländska läroplanen 

 

I den läroplan som för tillfället är i kraft i Finland dyker ordet “astronomi” inte upp över 

huvud taget.. Rymden begränsas till “närrymden” och nämns en gång gällande årskurserna 3, 

4, 5 och 6. Den nämns i samband med årstider och växlingen mellan dag och natt: 

… “jordens och månens inverkan på dygnet och årstidsväxlingarna”. 

Det nya med den läroplanen, från 2016, är sju kunskapsmål. 
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Under rubriken “Mångsidiga kompetensområden” och kunskapsmål 1 “Förmåga att tänka och 

lära sig” finner vi följande: 

“Eleverna ska ges möjlighet att göra iakttagelser och träna sin observationsförmåga, att söka 

information på olika sätt och att kritiskt granska det innehåll som behandlas ur olika 

perspektiv.” 

Just det stycket, däremot, går hand i hand med astronomi. 

I kunskapsmål 5, digital kompetens finner vi bland annat att “Användningen av digitala 

verktyg ska utgöra en naturlig del av elevens och gruppens lärande.” vilket detta arbete, 

liksom astronomin rent generellt, tar fasta på. 

“Eleverna ska lära sig att söka och producera information och att använda informationskällor 

på ett mångsidigt sätt som underlag för undersökande och kreativt arbete. Samtidigt ska de 

öva sig att vara källkritiska och lära sig att bedöma sitt eget och andras sätt att arbeta och 

producera information samt hur olika söktjänster och databaser fungerar och producerar 

information.” 

Detta kompetensmål rör vi oss mot när vi använder applikationer och simuleringsprogram, 

t.ex. Stellarium, samt värderar information i tryckta och webbaserade källor. 

Förutom nämnda kunskapsmål talar också målen i matematik och fysik för astronomin. 

“I årskurserna 7-9 är uppdraget i matematikundervisningen att stärka den matematiska 

allmänbildningen. Undervisningen ska fördjupa elevernas förståelse för matematiska begrepp 

och samband mellan dem. Undervisningen ska inspirera eleven att hitta och använda 

matematiken i sitt eget liv. Eleverna ska lära sig att lösa problem genom att formulera 

matematiska modeller för problemen. Matematikundervisningen ska sporra eleverna att 

arbeta målinriktat, noggrant, koncentrerat och långsiktigt. De ska uppmuntras att presentera 

sina lösningar och diskutera dem. Elevernas samarbetsförmåga ska utvecklas i 

undervisningen.” 
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I “den matematiska allmänbildningen” får vi anse att tillräckliga färdigheter för att själv bilda 

sig en uppfattning om proportioner ingår. Eftersom proportionerna i världsrymden ibland går 

emot den intuitiva uppfattningen blir det noggranna matematiska arbetet ett viktigt redskap. 

Förutom de rent allmänna målen för matematiken finner vi också specifika färdigheter som 

på ett naturligt sätt tränas genom att utföra astronomiska beräkningar. Här finner vi bland 

annat hanteringen av tal i potensform: 

Beträffande fysikundervisningen i grundskolans tre sista årskurser finner vi följande: 

“Uppdraget i fysikundervisningen är att stödja eleverna att utveckla det naturvetenskapliga 

tänkandet och deras världsbild.” 

“Innehåll för noggrant styrda och öppna undersökningar väljs från olika områden och från 

teman som är föremål för elevernas intresse. I de olika undersökningarna betonas 

forskningsprocessens olika faser på ett ändamålsenligt sätt, såsom att begrunda ett problem 

eller fenomen, planera, genomföra ett experiment, observera och mäta, sammanställa och 

behandla resultat samt utvärdera och presentera resultaten.” 

Under rubriken “Fysik som grund för världsbilden” finner vi att 

“Innehållet väljs så att det ger en bild av fysiken som vetenskap, lagen om energins 

bevarande och världsalltets strukturer och dimensioner. Till innehållet hör också att granska 

nyheter som förknippas med fysik, aktuella fenomen, tillämpningar och modern forskning.” 

Flera av de vetenskapliga nyheter som nått stor uppmärksamhet under de senaste åren finner 

vi att en betydande del knyter an till astronomi. Lägger vi till grundtanken i läroplanen om att 

arbetet i klassrummen gärna ska vara ämnesövergripande och fenomenbaserade finner vi att 

grunddokumentet stöder astronomin som ett delområde inom flera ämnen. 

 


