
 

E-post: frida.backjanis@astronomiskungdom.se 
Telefon: +46 70 00 090 56  

Vill du inspirera framtidens astronomer? 
Astronomisk Ungdom har utvecklat ett nationellt resurscentrum för astronomi! 
Astronomicentrum är en hemsida dit lärare kan gå in för att hitta uppgifter, 
laborationer och föreläsare som de kan använda i sin utbildning.  

Vill du vara en av dessa föreläsare? 
Astronomicentrum kommer att erbjuda lärare att boka föreläsare för att komma och undervisa 
om rymden för klassen. Dessa föreläsningar kommer att följa kursplanen samtidigt som de 
kommer att inspirera klassen till ytterligare rymdintresse. Du som föreläsare kommer att få en 
mall utformad efter kraven i kursplanen som du sedan kan fylla på med information beroende på 
hur du vill lägga upp presentationen.  

Arbetet är ideellt, men samtliga mat- och resekostnader i samband med uppdraget bekostas av 
Astronomicentrum. Genom att föreläsa för skolelever kommer du inte bara att förbättra din 
presentationsteknik och scenvana, utan också få värdefulla kunskaper, erfarenheter och positiva 
upplevelser med de elever du möter. Som föreläsare kommer du att inspirera och bidra till att 
befästa och utveckla rymdintresse och kunskap hos unga i vald åldersgrupp.   

Årskurs 1-9 
Om du vill vara föreläsare för årskurs 1 till 9 ska du helst gå eller ha avslutat en 
gymnasieutbildning inom naturvetenskap.  

Du kan välja att föreläsa om följande ämnen: 
Åk 1-3:  

• Solen, månen och stjärnorna (himlakropparnas förhållande till varandra). 
Åk 4-6:  

• Solsystemet (planeterna, årstider samt hur dag och natt fungerar) 
• Människan i rymden (rymdkapplöpningen, månlandningen, rymdfärjorna och ISS)  

Åk 7-9: 
• Teorier om universums uppkomst och utveckling. Atomslagets uppkomst genom 

stjärnornas utveckling 
• Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxers rörelser och 

förhållande till varandra 

Gymnasium 
För att föreläsa för gymnasieklasser ska du ha en avslutad gymnasieutbildning i naturvetenskap 
och ha påbörjad universitetsutbildning i rymdrelaterade ämnen.  Gymnasie-föreläsningarna ska 
inspirera eleverna till att vidareutbilda sig inom astronomi. Berätta din rymdhistoria!  



 

Såhär söker du: 
• Skriv lite om dig själv: vad du studerat, varför du skulle vara en bra föreläsare samt vilket 

ämne och årskurs du skulle vilja föreläsa för.  
• Skicka din ansökan till: frida.backjanis@astronomiskungdom.se senaste den 19 februari. 

OBS! Sista ansökningsdag 19 februari.  


