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ASTRONOMI I SKOLAN

k
ulturverket i Umeå är en del av Umeå kommun vars 
uppdrag är att utveckla estetiska lärprocesser i sko-
lan. Umevatoriet i Umeå har som uppdrag att skapa 
nyfikenhet för naturvetenskaperna hos barn och 
unga. Tillsammans satte sig dessa två verksamheter 

och spånade på hur fysik, Umevatoriets specialitet, och 
konst, där Kulturverket har kompetensen, skulle kunna 
samverka som ämnen i klassrummet.

– Att lära sig om stjärnor på fysiklektionen, och sedan 
skapa egna stjärnbilder var en idé som kom att utvecklas 
till ett projekt med tre nordiska länder, säger Annika Lind, 
verksamhetschef vid Umevatoriet. 

– Dessutom ville vi blanda in våra nordiska stjärn- och 
rymdmytologier, för att tillföra ytterligare en dimension, läg-
ger Frida Hammar till, konstnär och anställd på Kulturverket. 

Sagt och gjort. Skolor i flera nordiska länder kontakta-
des, två skolor i Danmark och en i Island hakade på, och 
en ansökan skickades in till tre fonder: Nordplus, Kultur-
kontakt Nord och Nordisk Kulturfond. Syftet var trefaldigt: 
att genom kreativt arbete lära sig mer om en stjärnas liv, att 
samarbeta med andra nordiska barn och därigenom lära 
sig mer om de nordiska språken och de nordiska stjärn-
mytologierna, samt att för de vuxna inblandade (lärare och 
konstnärer) utveckla nya sätt att arbeta i klassrummet.

Ett av målen med projektet var alltså att korsa naturve-
tenskap med konst och därigenom skapa förutsättningar 
för en annan typ av lärprocess i klassrummet. Lärandet 

elever i tre skandinaviska länder har skapat helt nya stjärnbilder – och nya myter bakom dem.

av beatrice Hammar

nya stjärnbilder,  
nya Myter

har till stor del styrts av kreativitet och nyfikenhet. Som 
start i projektet träffade eleverna och lärarna forskare och 
experter inom kulturhistoria och fysik. Framförallt låg 
fokus på hur en stjärnas liv ser ut, och vad vi i Norden haft 
för relation till stjärnor och rymden. I Sverige fokuserades 
det på den samiska rymdmytologin. Eleverna mötte sedan 
professionella konstnärer och uppmanades att själva ut-
trycka och berätta om det som är viktigt för dem just nu 
– skapa myter om vår samtid. 

– I ett stafettarbete har vi skapat bilder och musik, my-
ter om vår samtid och utifrån detta konstnärliga material 
nya stjärnbilder, berättar Frida. 

i Viborg arbetar eleverna med att skapa stjärnbilder.

– Det roligaste har varit att skriva myter, skvätta färg, 
arbeta i grupp och spela in ljud, tycker eleverna vid Miner-
vaskolan i Umeå. Just denna klass samarbetade med Kul-
turverkets Göran Wretling, som är kompositionslärare och 
musiker. Utifrån viktiga teman, som de kom överrens om, 
skapade de kortare melodier och gjorde elektroniska ljud-
vykort, som de skickade vidare till Island och klasserna i 
Akureyri. Umeåeleverna tycker också att de lärt sig mycket 
om rymden och stjärnorna när de besökt Umevatoriet. 

I Danmark besökte de deltagande klasserna planetariet 
i Århus och arbetade sedan med konstnärsduon TRIB. 
De tog avstamp i sin vardag och vardagliga aktiviteter och 
gjorde filmer kring dessa vardagligheter. Filmerna skickades  
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– Det är lärorikt att vidga vyerna utanför skolans om-
råde, att få möta andra yrkeskategorier och använda dem 
inom skolan är extremt utvecklande och lärorikt för mig 
som pedagog, menar Nina Zaharoubane, en av lärarna 
som deltagit i projektet. 

Resultatet av projektet är rent konkret en helt ny nord-
isk stjärnhimmel, utifrån barnens eget skapande. Myter 
som skrevs fick tillhörande stjärnbilder, med namn som till 
exempel ”The Hamburger”, ”The Swan’s Heart”, ”The Hunt” 
och ”Tornado”. Kartan finns i pappersformat och inom 
kort även på stellarium.org.

– Alla elever som deltog har fått en stjärnkarta. Vi har 
skickat våra myter och våra stjärntecken till stellarium.org, 
som har lovat att lägga upp vår stjärnhimmel jämte övriga 
i programmet. Det känns kul att det blir ”på riktigt” för 
eleverna, säger Annika på Umevatoriet. Nu kan vår helt 
egna stjärnhimmel spridas över hela världen!

Läs mer om projektet, titta på vår nya stjärnkarta och 
läs alla myter på: www.nordicstarproject.wordpress.com. 

beatrice hammar är administrativ chef på Kulturverket i umeå.

till Östermalmsskolan i Umeå, där 
eleverna tolkade filmerna och 
utifrån detta skrev myter. Det 
resulterade bland annat i 
myten Isbjörnen, en berät-
telse om ensamhet och 
längtan. Myten skicka-
des till Island, där 
eleverna med hjälp av 
Stellarium hittade vår 
nya stjärnbild ”The 
Polarbear”. 

 – Det var gan-
ska svårt att tolka 
filmerna, tycker 
Maja och Agnes från 
Östermalmsskolan, 
men det var roligt att 
upptäcka att vi förstod 
rätt så mycket danska.

I Akureyri finns 
inget planetarium, så dit 
kom ett resande planeta-
rium och en astronom från 
Reykjaviks universitet. Barnen 
fick bland annat lära sig mer om 
norrsken och om hur man räk-
nar i ljusår. Den konstnärliga fasen 
kretsade kring symboler och tatueringar. 
Hur kan vi med symboler skicka meddelan-
den till framtiden? Hur visar vi vad som är viktigt 
för oss idag, med hjälp av bilder? De symboler och 
tatueringar som togs fram skickades till Umeå, där myter 
skrevs – myter som sedan gick vidare till Danmark, där 
eleverna skapade stjärnbilder. 

– Även om arbetet sett lite olika ut i de deltagande län-
derna, så har vi alla deltagit i samma stafett; fysik, konst, 
skrivande och slutligen ett sökande på stjärnhimlen efter 
nya bilder, säger Frida från Kulturverket. Det har varit 
roligt och utmanande att få ihop projektet med så många 
inblandade, och vi är väldigt nöjda med resultatet!

Drygt 170 elever från Umeå, Viborg, Hinnerup och 
Akureyri deltog i projektet. Eleverna har varit i åldrarna 
8–12 år. Allt arbete redovisades löpande på en gemen-
sam blogg, där man kunde följa utvecklingen av projek-
tet i de deltagande klasserna. 

den nya stjärnhimlen med dess nya stjärnbilder och nya historier.
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elever i danmark filmar sin vardag.


