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tjärnhimlen slutar aldrig att fascinera oss och är en 
trogen följeslagare genom livet. Det är roligt att känna 
igen och orienterar sig med hjälp av stjärnbilder. Det 
är som att spana efter och återse gamla kära bekanta.
Har du någon gång tittat på månen genom ett litet 

teleskop? Det dröjer inte länge förrän månen försvunnit ur 
synfältet. Varför? Vad vi märker av är jordens rotation kring 
sin egen axel. Temat för utställningen ”Och jorden hon 
snurrar” är just jordens rörelse och vår stjärnhimmel.

Jorden snurrar både kring sin egen axel och rör sig i en 
bana runt solen. Stjärnhimlen kan betraktas oföränderlig i 
detta sammanhang, men ändå ser det alltså ut som himla-
valvet med alla dess stjärnor kontinuerligt ändrar sig.   På 
dagen ser vi bara solen - de andra stjärnor drunknar i sol-
ljuset. Det är först när det blir natt som stjärnorna framträ-
der igen. Vi ser olika delar av stjärnhimlen beroende på var 
jorden befinner sig i förhållande till solen. Detta innebär att 
vissa stjärnbilder ser vi bara under en speciell tid på året.

I utställningen ges både tillfälle att begrunda jordens 
rörelser och möjligheter att lära sig stjärnbilder.

Magiska tittskåp och sagohörna

Fjorton tittskåp spelar en central roll i utställningen. Vi följer 
stjärnhimlen och livet kring en liten stuga vid en sjö under ett 
dygn och ett år. Tittskåpens fina ljussättning är magisk. 

I mitten av december är dagarna korta och nätterna 
långa. Ett lugn breder ut sig kring stugan. Solen kommer 
inte så högt på himlen mitt på dagen. Rådjur rör sig intill 
stugan och en älg dyker upp på andra sidan sjön. På kväl-
len är det några undomar ute för att titta på stjärnhimlen. 
De ser Orion gå upp i öster. Vid midnatt står den i söder 
för att framåt morgonen gå ner i väster. 

Under året skiftar stjärnbilderna som vi ser omkring 
midnatt och även aktiviteterna runt stugan. I slutet av 
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ASTRONOmI i skoLaN

”och jorden hon snurrar” är en utställning för både barn och vuxna, berättar margareta malmort.  

Besökaren bjuds in i en värld av verklighet och fantasi.

elever ur klass � och 4 a från hyllingeskolan under en visning.
från vänster till höger syns meys vid ett tittskåp med en daghimmel,  
abdikarim som blir bästa vän med solen, samtal med margareta i sago-
hörnan och emily och iman som jobbar ivrigt med frågorna.

mars tronar Lejonet på himlavalvet. Vid midsommar blir 
natthimlen aldrig riktigt mörk. På hösten bjuder stjärn-
himlens mönster på prinsessan Andromeda och den 
bevingade hästen Pegasus ur den grekiska mytologin.

Härliga akvareller med Stora björnen, Lilla björnen med 
Polstjärnan, Kusken och Cassiopeia hittar vi på sagohör-
nans insida. Dessa fyra stjärnbilder ser vi året om i Sverige 
bara det är tillräckligt mörkt och det är klart väder. 

På utsidan av sagohörnan finns det bilder på olika sorters 
himmelsobjekt som vi kan se med blotta ögat. Orionnebu-
losan och Andromedagalaxen är två av dem. Dessa kan vi 
uppfatta som dimfläckar på en riktigt mörk himmel. 

Ett välfungerande skolprogram

Under det gångna astronomiåret 2009 har vi kunnat ut-
veckla bra program för barngrupper i olika åldrar. Jag har 

ofta blivit imponerad av vad barnen kan. Det har varit väl-
digt roligt att se hur de med nyfikenhet, iver och allvar tar 
itu med att lösa uppgifterna de får för att utforska utställ-
ningen och att de har så roligt samtidigt. Barnen som har 
besökt utställningen har tyckt att tiden gått väldigt fort, att 
det har varit mycket roligt att svara på frågorna och att det 
varit mysigt att sitta och prata astronomi i sagohörnan. 

”Och jorden hon snurrar” är gjord för barn i åldrarna 
sex till tio år, men passar även för äldre barn och vuxna. 
Många vuxna har sagt att de fått aha-upplevelser när de 
har gått runt i utställningen.

Utställningen finns nu på AlbaNova Universitets- 
centrum i Stockholm under vårterminen 2010. Vi håller 
just nu på att planera en turné i Sverige. 

Mer information om utställningen: www.rymdblick.se 

margareta maLmort är frilansande astronom och pedagog med bas i Stockholm.
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