Strategi för Astronomisk Ungdom
En strategi specificerar på ett övergripande sätt vad organisationen arbetar med för att uppfylla
sitt syfte.

Om förbundets syfte
Astronomisk Ungdom är ett ideellt ungdomsförbund med syfte att främja intresset för astronomi
och rymdfart hos unga i Sverige. Förbundet arbetar för visionen att vara den självklara vägen till
ett utvecklat rymdintresse för unga. Förbundets slogan är “Sveriges gemenskap för unga med
rymdintresse”.

Målgrupper
För att fylla sitt syfte arrangerar AU både verksamhet som riktar sig inåt till våra befintliga
medlemmar, och verksamhet som riktar sig utåt till alla barn och unga i Sverige. Våra prioriterade
målgrupper är därför:
• Förbundsmedlemmar
• Barn och unga, 6-25 år
AU använder sig också utav intermediärer, alltså förmedlande aktörer, för att indirekt nå ut till
våra prioriterade målgrupper på ett effektivt sätt. Dessa övriga målgrupper är:
• Allmänheten
• Föräldrar
• Lärare och utbildande institutioner
• Näringsliv och rymdindustri
• Politiker och beslutsfattare
• Journalister och opinionsbildare

Metoder
AU:s verksamheter skall följa ett antal riktlinjer. Verksamheterna skall som helhet vara:
• Långsiktiga
• Rikstäckande
• Skalbara
• Spridda över året
• Heltäckande med avseende på målgrupperna
• Heltäckande med avseende på strategiområdena
• Samverkande sinsemellan

E-post: kansli@astronomiskungdom.se
Telefon: 070 - 000 90 56

Strategiska områden
För att effektivt uppfylla syftet och uppnå visionen ska förbundet Astronomisk Ungdom arbeta
inom ett antal utvalda strategiområden som har identifierats som särskilt viktiga för detta
ändamål. All verksamhet inom förbundet och med förbundet som avsändare ska kunna placeras
inom ett eller flera av dessa strategiområden.
De tolv strategiområden som Astronomisk Ungdom verkar inom är:
Strategiområde 1 - Att samla unga rymdintresserade och ungdomsföreningar med
rymdfokus i en gemensam organisation.
Astronomisk Ungdom ska vara den största och ledande ungdomsorganisationen inom astronomi
och rymdteknik i Sverige. För att uppnå detta ska förbundet sträva efter att samla alla ungdomar i
Sverige som är intresserade av eller nyfikna på rymden i en och samma organisation. Det innebär
att det ska vara självklart för alla ungdomar med rymdintresse i Sverige att vara en del av
Astronomisk Ungdom. Genom att stödja och uppmuntra lokal föreningsverksamhet får unga i
hela landet större möjlighet att inkludera sitt rymdintresse i vardagen.
Strategiområde 2 – Att skapa förutsättningar för unga rymdintresserade att utöva sitt
intresse och fördjupa sina kunskaper inom astronomi och rymdteknik.
Astronomisk Ungdom ska arbeta för att alla rymdintresserade ungdomar i Sverige ska ha
möjlighet att kontinuerligt stimulera sitt rymdintresse och fördjupa sina kunskaper i astronomi
och rymdteknik. På så sätt kan astronomi och rymdteknik integreras i vardagen, och därmed bli
en naturlig fritidssysselsättning för ungdomar i Sverige.
Strategiområde 3 – Att vara en mötesplats som skapar och bevarar vänskap,
gemenskap och känsla av samhörighet kring det egna rymdintresset.
Astronomisk Ungdom ska arbeta för att sammanhållningen och internkulturen under förbundets
verksamheter är god, och att det sociala utbytet för samtliga deltagare är stort. Alla medlemmar
ska trivas, inkluderas och välkomnas i den interna gemenskapen, med det gemensamma
rymdintresset som samlingspunkt.

Strategiområde 4 – Att öka allmänhetens intresse för rymden, och väcka intresse för
rymden hos unga som inte redan har det.
Astronomisk Ungdom ska arbeta för att stärka rymdintresset hos den breda allmänheten och
samhället i stort så att alla svenskar ska få chansen att uppleva det fascinerande och intressanta

med rymden. Särskilt ska Astronomisk Ungdom arbeta för att väcka upptäckarglädje och
fascination för rymden hos alla barn och unga i Sverige.
Strategiområde 5 – Att främja ledarskap, ideellt engagemang och initiativtagande för
ungas rymdintresse, samt lyfta fram unga förebilder på rymdområdet.
Astronomisk Ungdom ska vara en plattform där unga utvecklas som ledare, och där engagemang
på alla nivåer som bidrar till att främja andra ungas intresse för rymden lyfts. Genom att lyfta fram
unga förebilder visar vi uppskattning för goda gärningar och låter andra unga inspireras till
personlig utveckling och att våga följa sina drömmar.
Strategiområde 6 – Att främja internationella samarbeten, utbyten och möten mellan
unga rymdintresserade världen över, samt ge dem en inblick i utländsk
rymdverksamhet.
Astronomisk Ungdom ska visa på bredden av den rymdrelaterade verksamheten såväl inom som
utom Sveriges gränser, och påvisa ungas möjligheter att utveckla sitt rymdintresse oavsett plats i
världen. Dessutom ska förbundet erbjuda möjligheter för ungdomar att få internationella
erfarenheter, upplevelser och vänskaper kring det egna rymdintresset.
Strategiområde 7 – Att vara en öppen, aktiv och ledande ungdomsorganisation, vars
alla delar samverkar och utvecklas med långsiktighet och god internkultur i fokus,
samt ha goda samarbeten med andra rymdaktörer och organisationer.
Astronomisk Ungdom ska vara en organisation som präglas av demokrati och transparens, där
medlemmarnas möjligheter att påverka förbundet är stora. För att Astronomisk Ungdom ska vara
en stabil organisation som består under lång tid ska ett stort fokus läggas på långsiktighet och
ansvarstagande. Goda samarbeten med andra rymdaktörer och organisationer är en
förutsättning för att förbundets plats i civilsamhället ska vara bestående, seriös och inge
förtroende.

Strategiområde 8 – Att uppmuntra och inspirera unga till utbildning och karriär med
anknytning till rymden.
Astronomisk Ungdom ska vara en plattform som ökar ungas möjligheter att få kännedom om och
våga söka sig till de utbildningar och karriärer som finns med anknytning till rymden. På så sätt får
alla rymdintresserade ungdomar möjligheter att ta sitt intresse ut i akademin och arbetslivet.
Strategiområde 9 – Att främja rymdinspirerad kultur och rymdengagemang även
utanför de tekniska och naturvetenskapliga disciplinerna, samt uppmuntra unga till
att själva skapa och ta del av rymdkultur.
Astronomisk Ungdoms intresseområde ska inte bara vara begränsat till rymdområdet inom
naturvetenskap och teknik. Genom att främja rymdinspirerad samhällsvetenskap, humaniora och
kultur får ungdomar möjligheten att ta del av och utveckla rymdområdet även utanför de
naturvetenskapliga och tekniska disciplinerna på ett kreativt sätt.
Strategiområde 10 – Att inom utbildningsväsendet främja en rik och högkvalitativ
undervisning i astronomi och rymdvetenskap, som utmanar och inspirerar elever på
alla nivåer.
Astronomisk Ungdom ska värna en omfattande och högkvalitativ astronomiutbildning så att fler
unga får möjlighet att utveckla sitt naturvetenskapliga och tekniska intresse och utmana sig själva
oavsett nivå. En del i detta är ett stödja och inspirera lärare i deras arbete med rymden i
grundskolans och gymnasiets alla ämnen.
Strategiområde 11 – Att bilda opinion för att satsa mer resurser på rymdrelaterade
ändamål inom näringsliv, akademi och ideell sektor; i synnerhet sådan som gynnar
ungdomar.
Astronomisk Ungdom ska verka för ökade resurser till rymdrelaterade aktiviteter i hela samhället.
En stark rymdindustri, en aktiv rymdforskning som ofta kommer med inspirerande nya rön, och
ett civilsamhälle med en mångfald av rymdaktiviteter är essentiellt för Sverige som rymdnation, då
det ökar intresset för rymden och ger unga fler möjligheter inom rymdbranschen.
Strategiområde 12 – Att uppmuntra media till en omfattande och högkvalitativ
rapportering om rymdrelaterade forskningsrön, framsteg inom rymdfart och andra
rymdaktiviteter.
Astronomisk Ungdom ska verka för att rymdrelaterade verksamheter ska få en större plats i
media, då journalister och andra offentliga aktörer spelar en avgörande roll när det kommer till
att sprida kunskap om och fascination för rymden; speciellt hos unga.

