
Om att ta eleverna till 
rymden……



Och rymden till eleverna!

Vem är jag?

Jenny Jansson

Biolog som konverterat till lärare

Älskar rymden!

Jakt!



Och i våras hände det något magiskt!

Jag – som inte hade betyg när jag gick ut nian -  fick Ingvar Lindqvist 
priset 2016 av Kungliga vetenskapsakademin för mina insatser som 
lärare i fysik!

Ett fint stipendium, diplom och silvermedalj!

Och en himla massa nya erfarenheter !



Men….varför blev jag lärare?

Och varför är jag kvar som lärare? !

Känslan av att göra skillnad

Naturvetenskap – allt viktigare i dagens samhälle tillsammans med 
källkritik.

Chansen att få ligga i framkanten i kunskapen och ständigt ha chansen 
att få utvecklas – personligt och kunskapsmässigt.



Att jobba som lärare i 
naturvetenskap är inget jobb!

 

Det är en 
livsstil!



Vad är oftast fortbildning för NO-lärare?

Pedagogik – Övergripande frågor!

Praktiska frågor – handlingsplaner, städa klassrum, akuta ärenden….

Ren teori

Dagar man kan kompa ut…..



Vad saknar man?

Teori med didaktisk anknytning.

Kittlande.

Att skolledning prioriterar ämneskunskaperna.

Regelbunden tid för kollegialt lärande.

Foto: Ulf Risberg



Underbar fortbildning!

ESA – har utbildning som en av sina grundpelare!

Esero – den nordiska delen av ESA – fantastiska lärarfortbildningar!

Fysiken ska upplevas med alla sinnen!

https://www.youtube.com/watch?v=d1Cmsz5q6RQ

https://www.youtube.com/watch?v=d1Cmsz5q6RQ
https://www.youtube.com/watch?v=d1Cmsz5q6RQ


Varför ESERO?

Tydlig koppling mellan teori/didaktik och genomtänkta övningar som fungerar 
i klassrummet.

Att få träffa extremt duktiga teoretiker som har de didaktiska glasögonen på 
sig !

Att få arbeta med ”det senaste” i teknik och teori – gör att man känner sig i 
framkanten med ämnet i mötet med eleverna.

Sammanhållning mellan lärare mellan olika skolor i Sverige och även mellan 
olika länder  Ger styrka!!

www.esero.no

http://www.esero.no/


Ägg - o - Nauter

Hur ska vi kunna landsätta vår äggiga astronaut på planeten X – utan att 
ägget krossas – med hjälp av 10 glasspinnar, 20 sugrör, 1 meter snöre, 
lim och en påse?

125 elever – 30 konstruktioner klarade 9 meter – dvs

Tredje våningen på skolan… Vad gör fröken?

Ringer brandkåren!



Raketer

Papper, tejp, kludd

Lufttryck!

Planera – konstruera – testa – utvärdera osv

App: Windtunnel



Projekt ihop med ESA!

”Food from Spirulina” 

Laborationer som gjordes i klassrummen och på ISS av  astronaut 
Samantha Christoforetti!

Inflightcall = Direktsändning med rymden…..!

Samarbete med Framtidsmuseum i Borlänge.

Direktsändning ihop med två andra skolor

i Europa!



En dröm blev sann!

Årliga kongressen för alla astronauter – i Växjö!

”Mot alla höjder” – suveränt projekt mot skolor!



 Att våga…..!!

Visa vad roligt det är med naturvetenskap!

Att det är suveränt roligt att vara vuxen och arbete med något man 
brinner för!



Det har aldrig förr varit så enkelt att utforska 
frirummet!

http://mo-www.harvard.edu/OWN/index.html

http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/iss_ustream.html

http://sohowww.nascom.nasa.gov/

http://www.faulkes-telescope.com/

http://www.esa.int/ESA

http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/iss_ustream.html
http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/iss_ustream.html
http://sohowww.nascom.nasa.gov/
http://www.faulkes-telescope.com/
http://www.esa.int/ESA


World Wide telescope

http://www.worldwidetelescope.org/

Eta Carinæ – bilden tagen under presentationen

http://www.worldwidetelescope.org/
http://www.worldwidetelescope.org/


Enkla Teleskop att fjärrstyra

http://mo-www.harvard.edu/cgi-bin/OWN/Own.pl

http://mo-www.harvard.edu/cgi-bin/OWN/Own.pl
http://mo-www.harvard.edu/cgi-bin/OWN/Own.pl


Lite mer fräs…..

http://www.itelescope.net/

http://www.itelescope.net/
http://www.itelescope.net/


Det fränaste?

Bodes galax

12 miljoner ljusår bort



Space awerness

En till sida med lärarmaterial

http://www.space-awareness.org/en/

http://www.space-awareness.org/en/
http://www.space-awareness.org/en/


Kommunens satsning

Lärarna ska ha stora möjligheter att utforska frirummet.

Förstelärare

Spetsskola i Naturvetenskap och Matematik

Kommunen satser EGNA pengar på satsningen på naturvetenskap – 
inte bara projektpengar!

Temadagar – ämnesövergripande projekt!

Naturvetarförening

Medvetet val - En förening för alla som vill lära sig



Framtiden i min kommun?

Fotokurser i att fotografera natthimlen

Lokalt tivolifysik!

Naturvetarföreningen!

Temadagar!

Flera spännande utmaningar!

Fortsätta att ha roligt och utvecklas som

lärare tillsammans med eleverna!

Jenny.jansson@ludvika.se

mailto:Jenny.jansson@ludvika.se
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