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STARLAB 

 
Starlab skolplanetarium, ett bildmontage 

Det står en stor aluminiumfärgad iglo i gymnastiksalen och ser spännande ut. Den är såpass 
stor, att den kan rymma en hel klass. Nu får alla elever komma in i iglon, krypa genom en 
gång, som samtidigt är luftsluss. Hela iglon hålls uppe av en fläkt ungefär som ett 
baracudatält. Där inne är det halvdunkel. Alla eleverna sätter sig på golvet runt en egendomlig 
apparat med några rattar, ett par lampor och en svart cylinder. Medan läraren så sakteliga 
släcker ner inne i iglon, berättar hon att apparaten är en stjärnprojektor, och att iglon de sitter i 
är ett planetarium. Där ska de under en lektion titta på stjärnor och planeter och prata om 
rymden. När det är mörkt börjar de första stjärnorna synas i taket. I början är det svårt att se 
någonting, för det tar lite tid för ögonen att vänja sig vid mörkret. Men så småningom kan alla 
eleverna se Karlavagnen och Hösttriangeln eller Orion, som läraren visar med hjälp av en 
pekarlampa. Nu vrider läraren upp ljuset i stjärnprojektorn, och plötsligt känns det som att 
vara ute en kolmörk natt med tusentals stjärnor. Från eleverna hörs ”Ooh!” och ”Nämen 
titta!”. 

Detta är en ganska typisk inledning av en lektion i ett stjärntält. Men fortsättningen kan bli 
mycket varierad. Allt ifrån en enkel orientering om stjärnhimlen till studier av 
himlakropparnas rörelse, sol och måne, kosmologi och mycket annat.  
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Ett mobilt planetarium 
Starlab är i verklig mening ett mobilt planetarium, designat för att enkelt kunna flyttas från en 
skola till en annan, enkelt sättas upp och enkelt tas ner igen. Det tar möjligen tio minuter från 
det att man har burit in väskorna med planetariet tills dess att man kan ta emot den första 
klassen i planetariet. 

Komponenterna i Starlab är i princip följande: Stjärntältet eller domen. En fläkt, som håller 
domen uppe. Projektorn, som projicerar stjärnhimlen eller vad man nu vill visa, och 
projektionscylindrar.  

Projektorn arbetar med s k brute force-teknik. En lampa med extremt liten glödtråd lyser 
igenom hål i cylindern, och avsätter stjärnor på domen. Cylindrarna är gjorda av film för 
reprofotografier, och tillverkade med den tekniken. Därför har man kunnat tillverka många 
olika cylindrar för olika ändamål; stjärnkoordinater, olika mytologiska stjärnhimlar med 
mytologiska bilder, världskartor med vädersystem, havsströmmar eller kontinentalplattor och 
områden med vulkanism. En cylinder visar beståndsdelarna i en biologisk cell och en annan 
cylinder visar dels ett porträtt av vår galax Vintergatan, dels en modell över storlekar och 
avstånd i vårt solsystem. Slutligen finns en cylinder som är helt blank, med vars hjälp man 
kan visa vad man vill. 

 
Starlab projektor med stjärncylinder 

Längs ekliptikan på stjärncylindern finns uttag (blanka knappar framför hål), där man kan 
placera in planetprojektorer eller månfaser.  
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Domen 

 
Skiss av Starlabdomen sedd uppifrån 

Starlabdomen finns i två olika storlekar, diameter 4,8 meter (standarddom) eller 6,6 meter 
(giant). Standarddomen kräver 3,20 meters takhöjd, och den stora domen behöver 4,10 meter 
till tak. Standarddomen är stor nog att ta emot en skolklass åt gången. Den stora domen 
rymmer upp till tre klasser på en gång, även om vi rekommenderar två klasser. 

Så här sätter man upp en Starlabdom 
Rummet där man sätter upp Starlab bör vara väl städat. Sand och grus gör lätt små hål i 
domen som stör, speciellt om man har planetariet i en ljus lokal 

Lägg ut domen på golvet så slätt som möjligt och vrid den så att ingångstunnel och fläkttunnel 
kommer där du vill ha dem. 

Knäpp fast fläkten vid fläkttunneln med hjälp av tryckknapparna på tunnelkanten. Börja 
nerifrån. Den sista knappen fästs i tunnelkanten, och är till för att täta lite extra kring fläkten. 

Anslut fläkten till elnätet och vrid fläktströmbrytaren ett steg. Strömbrytaren har fyra lägen; 
av, hög effekt, medeleffekt och låg effekt. Hög effekt gör att domen reser sig på några få 
minuter. Det läget är lämpligt när man tar emot en klass i planetariet, med när väl klassen är 
inne, så vrider man ner effekten på fläkten. Den blir tystare på så sätt. 

Fläkten har den dubbla rollen att dels hålla uppe domen, dels att ventilera den. 

Så här river man domen 
Se till att ingenting ligger på kanten av domens insida. Däremot gör det ingenting om en klass 
elever är kvar i domen när den ska rivas. Se då till att alla sitter på golvet och inte på 
domkanten. 

Ta tag i nederkanten på domen utifrån och lyft den rakt upp. Då glider hela domen på sin egen 
luftkudde och lägger sig som en lång ”korv” på golvet. Stäng sedan av fläkten, och knäpp loss 
den. 

Ingångstunnel 

Fläkt 

Dom 

Ta tag här, när 
du ska riva 
domen 
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Ta tag i domen vid fläkttunneln och vik den så att fläkttunneln kommer ovanpå 
ingångstunneln. Ordna därefter till ”domkorven” så, att den blir ungefär jämnbred, och såpass 
bred att den får lagom plats i väskan. 

Rulla domen hårt från den plats där den är vikt mot tunnlarna. Nu är det viktigt att det inte 
bildas några luftfickor, som kan göra det svårt att få ner domen i väskan. Ta gärna hjälp av 
några elever. 

Domen levereras med ett par packremmar, som man kan spänna runt domen om man vill 
innan den läggs i sin väska. 
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Projektorn 
 

 
Starlab standardprojektor 

Det är lämpligt att kontrollera och ställa i ordning projektorn utanför domen inför 
planetarievisningar. Börja med att ansluta projektorn till elnätet och vrid upp reglaget för 
projektorlampan lite grand för att se att den fungerar. Gör den inte det, så beror det i 
allmänhet på att en eller båda av de små sladdarna bakom lamphuset glidit ur sina uttag. 

 
Lamphuset i Starlab. Lampan har en extremt kort glödtråd 

 vilket är nödvändigt för små, fina stjärnor. 
Plocka fram den projektionscylinder du tänker använda. Cylindern kan bara sättas på 
projektorn på ett sätt pga ett uttag vid hålet i botten, som ska passa mot en halvcylinder på 
projektorn. Bruka inte våld! Vrid i stället cylindern tills dess den kommer på plats. Den hålls 

Lamphus 

Latitudskala 

Tidsskala 

Magnetlist 

Kraftiga magneter håller 
cylindrarna på plats 

Dygnsrörelse 

Reglage för allmän-
belysning 

Reglage för projektorlampan 
Allmänbelysning, en 
på var sida 

Plexiglasplatta 

Indikeringslamp
a när projektorn 
är igång 

Stegmotor för 
dygnsrörelse 
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på plats med hjälp av fyra starka magneter. Man lossar en cylinder genom att ta tag i 
cylindern längst ner och lyfta rakt upp. Där är cylindern som styvast. Cylindern måste stå helt 
upprätt när man tar av den. Annars fastnar den lätt i lamphuset med risk för skador. 

När man ska ställa in t ex den stjärnhimlen som ska visas, så har man hjälp av två skalor; 
tidsskalan och latitudskalan. 

 
Tidsskalan är egentligen två skalor, en med klockslag, och en med månader. I bilden har vi 
ställt in en stjärnhimmel så som den ser ut ungefär den 10 september klockan 22 (10 pm). 
Samma stjärnhimmel visar sig också t ex 20 augusti klockan 23 eller 25 september klockan 21 
(ungefär). 

 
Rätt latitud ställs in genom att vrida cylindern. Här är den inställd på 60° nord, vilket stämmer 
med mellansverige. När cylindern står upprätt, så motsvarar det nordpolens stjärnhimmel, och 
liggande cylinder motsvarar stjärnhimlen vid ekvatorn. 

Nu är projektorn klar för visningar, och planetariet kan möbleras. Skjut in projektorlådan och 
projektorn med tänd allmänbelysning under domkanten. Du kan själv gå in samma väg. 
Projektorlådan ställs på högkant mitt i planetariet, och projektorn ovanpå lådan. 
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Starlab ljusbågeprojektor 
 

 
 

 

 

Ljusbågeprojektorn ger ljusstarkare och skarpare stjärnor i domen än vad standardprojektorn 
gör. Även färgtemperaturen är högre, vilket bidrar till en mer realistisk stjärnhimmel. 
Funktionen i ljusbågeprojektorn är följande: 

I apparatlådan sitter en ljusbågelampa med en reflektor som samlar ihop allt ljuset till nära 
nog en punkt. Där samlas ljuset upp i ett knippe optiska fibrer, som leder upp det till toppen 
av ljushållaren. En fish eye-lins sprider sedan ljuset hela vägen ner till horisonthöjd. Den är 
konstruerad så, att stjärnorna blir något ljussvagare nära horisonten, vilket också ökar 
realismen i stjärnhimlen. 

Det går inte att vrida ner ljusstyrkan i en ljusbågelampa nämnvärt. I stället finns en mekanisk 
dimmer, som steglöst varierar ljusstyrkan från helt mörkt till full ljusstyrka. 

Ljusbågeprojektorn kan användas med Starlabs samtliga projektionscylindrar. Dock finns en 
stjärncylinder speciellt framtagen till denna projektor där de sjuttio ljusstarkaste stjärnorna 
försetts med linser för att minska deras storlek i domen. 

Andra nyheter på denna projektor är projektorer för väderstreck och meridian (en linje från 
söder via zenit till norr) som också är graderad. Allmänbelysningen på projektorn är riktbar på 
ett helt annat sätt än på standardprojektorn. Slutligen kan dygnsrotationen köras åt båda 
hållen, vilket gör att cylindrar avsedda för det södra halvklotet blir enklare att hantera. 

Meridianprojektor 

Väderstreck 

Optisk fiber 

Fish eye-lins 

Reglage för meridian 
och väderstreck 

Reglage för 
hastigheten på 
dygnsrotationen

Dygnsrotation för 
både norra och södra 
halvklotet 

Ljushållare
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Projektionscylindrar 
Till Starlab finns det ett stort antal projektionscylindrar, och nya utvecklas efter hand. En del 
cylindrar kräver fackkunskaper för att kunna användas på ett bra sätt, som faller utanför 
ramen för denna framställning. Dessa cylindrar levereras dock med skrivna förslag till 
lektioner och aktiviteter. 

Ett Starlab planetarium kan levereras i några olika modeller; Basic, Deluxe, Super Deluxe 
eller Ultra Deluxe. Största skillnaden mellan de olika modellerna är antalet 
projektionscylindrar; 2, 6, 10 eller 14. En stjärncylinder är alltid standard, medan man som 
köpare väljer vilka övriga cylindrar man önskar. 

 
Projektor med stjärncylinder. Lägg märke till 
knapparna som täcker hål längs ekliptikan. De 

kan bytas ut mot planetprojektorer eller månfaser. 
Bilderna i framställningen nedan kommer från Learning Technologies egen hemsida. 
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Stjärncylinder 
Cylindern har med de 3000 ljusstarkaste 
stjärnorn, vilket motsvarar de stjärnor man 
kan se med blotta ögat en stjärnklar natt 
utan störande ljus. De 14 ljusstarkaste 
stjärnorna är utrustade med linser, som gör 
dem små men ljusstarka på domen. En 
nyhet är att stjärncylindern numera också 
är utrustad med en vintergata. Det finns 
också en stjärncylinder för himlen sedd 
från södra halvklotet. 

Stjärncylindern till ljusbågeprojektorn är 
utrustad med 70 linser. 

Längs ekliptikan på stjärncylindern finns 
uttag för planeter och månfaser. 

Stjärnbilder 
Cylindern visar stjärnbilder med streck, 
ekliptikan och himmelsekvatorn. 
Cylindern finns också för södra halvklotet.

 
Stadens stjärnhimmel 
Detta är en cylinder med ca 500 stjärnor, 
några linsförsedda. Det svarar mot den 
stjärnhimmel man kan se en stjärnklar natt 
med störande stadsljus. Cylindern finns 
också för södra halvklotet. 
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Celesta koordinater 
Stjärnhimlen visas i ett koordinatsystem 
av timvinklar (motsvarande longituder) 
och deklinationer (motsvarande latituder). 
Där finns ekliptikan och det galaktiska 
planet inlagt, liksom precetionscirkeln. 
Cylindern finns också för södra halvklotet.

 
Navigation 
Cylindern är gjord för att eleverna ska 
kunna genomföra laborationer i 
stjärnnavigering. 

Himmelsobjekt 
Cylindern visar förutom stjärnhimlen 
också lägen för vissa galaxer, nebulosor, 
stjärnhopar mm i form av olika symboler. 
Objekten på cylindern är lämpliga objekt 
för teleskopstudier. Cylindern finns också 
för södra halvklotet. 
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Galaxen och solsystemet 
På toppen av cylindern finns en galax, som 
kan fungera som ett porträtt av 
vintergatan. Dessutom finns en modell av 
solsystemet; planeterna och solen i relativa 
storlekar samt en skala som visar de 
relativa avstånden i solsystemet. Cylindern 
levereras med täckdukar, så att man kan 
välja mellan att visa galaxen eller 
solsystemet. 

 

Jorden 
Cylindern visar en världskarta på domen. 
Den kan användas för att ge uppfattningar 
om relativa storlekar och avstånd på 
jorden, eller vad som menas med en ”rät 
linje” på jordytan, varför man lägger 
flygrutter som man gör etc. 

Cylindern finns för södra halvklotet också, 
liksom i en spegelvänd, ”geocentrisk” 
variant (jordytan sedd inifrån). 
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Plattektonik 
Cylindern visar jordens kontinentalplattor 
och hur de rör sig. Dessutom visas 
områden med mycket jordbävningar och 
områden med vulkanism. Cylindern finns 
också anpassad för södra halvklotet. 

Havsströmmar 
Cylindern visar hur de stora kalla och 
varma havsströmmarna rör sig i 
världshaven. Till exempel hade Columbus 
kunskap om strömmarna runt Europa och 
Nordafrika, vilket han kunde utnyttja när 
han skulle finna sjövägen till Indien, och i 
stället upptäckte Amerika. 

Vädersystem 
Cylindern visar de huvudsakliga banor 
som luftströmmar har på jorden, och hur 
det påverkar väder och klimat. 

Grekisk mytologi 
Cylindern visar stjärnhimlen i form av de 
grekiska mytologiska figurer, som vi 
normalt använder som namn på 
stjärnbilderna. Cylindern finns också för 
det södra halvklotet. 
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Egyptisk mytologi 
Stjärnhimlen visas med bilder som de 
gamla egyptierna såg den. 

Indiansk mytologi 
Cylindern visar bilder som 
nordamerikanska indianer tyckte sig se 
bland stjärnorna. 

Fornkinesiska årstider 
Årstiderna symboliseras av olika djur som 
finns som stjärnbilder. Cylindern finns 
också för södra halvklotet. 

Fornkinesiska legender 
Cylindern finns också för södra halvklotet.
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Hinduisk mytologi 
Stjärnhimlen sedd med indiska ögon. 

Samisk mytologi 
Här intar världsälgen Sarva en central 
plats. Stjärnbilden Cassiopeia utgör Sarvas 
horn. 

Biologisk cell 
Här kan man studera en biologisk cell 
uppförstorad en miljon gånger. Innifrån. 
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Transparent cylinder 
Antingen kan man rita direkt på cylindern 
med whiteboard-pennor, eller så kan man 
rita på OH-blad som sedan tejpas fast på 
cylindern. Däremot fungerar inte 
datorutskrivna OH-blad, då dessa sprider 
ljuset så mycket att brute force-tekniken 
inte fungerar. 
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Planeter och månfaser 
När vårt solsystem en gång bildades, så skedde detta i en skiva av gas och stoft. Därför 
befinner sig fortfarande alla planetbanorna i ett plan med en avvikelse av högst några grader. 
Pluto är den planet vars bana avviker mest. Planet kallas ekliptikan, och definieras av 
jordbaneplanet, eller det plan där solen har sin skenbara rörelse under året. Även månen rör 
sig längs ekliptikan med en avvikelse på högst 5,5°. Tack vare detta har det varit ganska 
enkelt att konstruera Starlabprojektorn och stjärncylindern så, att man kan visa både planeter 
och månfaser.  

Planetprojektorer 
 

 
Det finns projektorer till de planeter som kan ses med blotta ögat; Merkurius, Venus, Mars, 
Jupiter och Saturnus. De kan fästas på stjärncylindern där man har plockat bort en knapp 
längs cylinderns ekliptika. Planeterna är ljusstarka i förhållande till stjärnorna, och är därför 
samtliga försedda med linser, som minskar deras storlek på domen. Ljuset reflekteras i två 
speglar, en fast och en rörlig, varför planetens läge i förhållande till stjärnorna kan justeras 
steglöst. 

För att kunna placera en planet korrekt, måste man veta var på stjärnhimlen den befinner sig. 
Här kan man ta hjälp av Den vanliga allmanackan, som ges ut av Allmanacksförlaget. Där 
finns kartor över planeternas gång under året mot en bakgrund av stjärnor och stjärnbilder. 
Dessa kartor har också skalor för rektascensioner (timvinklar) och deklinationer (höjd över 
eller under himmelsekvatorn).  

Man kan också ta hjälp av ett datorprogram som Starry Night, som t ex kan visa aktuell 
stjärnhimmel med planeter och allt. Det programmet kan också visa upp stjärnkoordinater i 
form av ett koordinatsystem, och även ekliptikan (bland mycket, mycket annat). Bilden här är 
skapad med hjälp av Starry Night Backyard, och visar ett stycke av kvällshimlen i oktober 
1998. 

Fast spegel 

Vridbar spegel 
Magnet som fäster 
vid cylindern 

Lins 
Vred till 
spegeln 
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Ett stycke av himlen åt söder vid 22-tiden i oktober 1998 

Stjärnkoordinaterna utgår ifrån himmelsekvatorn, den storcirkel på himlen vars punkter står i 
zenit någonstans längs jordens ekvator. Nästa utgångspunkt är vårdagjamningspunkten, den 
punkt på himlen där ekliptikan skär himmelsekvatorn, och där solen står vid 
vårdagsjämningen, vilken kan inträffa den 20 eller 21 mars.  

Halvcirkeln från pol till pol genom vårdagjämningspunkten som är vinkelrät mot 
himmelsekvatorn kallas himmelsmeridianen. Därifrån har vi lagt ut halvcirklar från pol till pol 
moturs från himmelsmeridianen, kallade rektascensioner eller timvinklar, graderade 1h (en 
timme), 2h, ... 23h. I bilden är Saturnus rektascension 2h och Jupiters 23h 30’ (minuter) 

Vi lägger också ut cirklar parallella med himmelsekvatorn, deklinationer. Deklinationens 
vinkelavstånd från himmelsekvatorn mäts i grader, positivt på norra stjärnhimlen och negativt 
på södra. Norra himmelspolen har alltså deklinationen 90°, och södra himmelspolen har 
deklinationen -90°. 
I bilden har vi lagt in tre ”knappar”, februariknapp, marsknapp och aprilknapp. De motsvarar 
tre av knapparna som sitter på stjärncylindern: 

Himmelsekvator 

Ekliptika 

Himmels-
meridianen 

1h2h 0h 23h 22h 

15° 

-15°

Vårdagjämnings-
punkten 

Saturnus 

Jupiter

Februari-
knapp 

MarsknappAprilknapp 

Fiskarna 

Vattumannen 

Pegasus 



 18

 
Det kan kanske tyckas märkligt att februariknappen ligger till vänster om marsknappen på 
cylindern, men till höger på bilden med stjärnkartan. Men det måste vara så för att 
motsvarande februarihål ska projiceras till höger om marshålet på domen. 

Så här ställer du in Jupiterprojektorn (för oktober 1998): Lossa februariknappen och lägg den 
på magnetlisten på projektorn. Sätt planetprojektorn över hålet i cylindern orienterad så att 
speglarna ligger vinkelrätt mot en tänkt linje mellan de närmaste ekliptikaknapparna. Släck 
allmänbelysningen och tänd projektorn. Vrid den vridbara spegeln så att Jupiter kommer 
ungefär där den ska i domen (i vänsterkant av Vattumannens stjärnbild). Erkännes att varken 
Vattumannen eller Fiskarna är särskillt tydliga stjärnbilder, men man kan ta hjälp av, i det här 
exemplet, Pegasus, som ligger rakt ovanför Jupiter. Det kan hända att planetprojektorn måste 
vändas helt om för att få planeten på plats. Det är också viktigt att projektorns lins 
sammanfaller med hålet i cylindern. Kanten runt hålet hjälper till. 

Ska du ställa in Saturnusprojektorn efter oktober 1998, så är det lämpligt att välja 
marsknappen eller majknappen snarare än aprilknappen för att få rätt läge på planeten. Det är 
svårt att spegla planeten ”rakt ut”. 

Månfaser 
Det finns en sats med tio månfaser till Starlab, en för varje hål längs ekliptikan utom fullmåne 
(som använder hela hålet) och måne i nedan, som ju inte syns alls. De består av skivor som 
har magneter på ena sidan för att fästa på stjärncylindern, och utskurna bilder av månen i de 
olika faserna. 

Vårdagjämnings-
punkt, 0h 
marsknapp

Aprilknapp 2h

Februariknapp 22h 
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Så här kan man använda månfaser 
Lossa knapparna februari och april. Februarihålet ska nu föreställa solen, och aprilhålet 
månen. Sätt den näst tunnaste månfasen i aprilhålet. Ställ in projektorn till rätt latitud och  
vrid plexiglasskivan under cylindern så att solen och månen något så när står i söder. Släck 
ner i planetariet och tänd upp projektorn. Nu bör solen och månen synas. Om inte månen syns, 
så beror det på att den inte är fästad exakt framför hålet. Nu finns ett antal aktiviteter man kan 
göra: 

Hur ska månskäran vara orienterad för att vara belyst av solen? Låt gärna eleverna ställa 
hypoteser. Det korrekta sättet är att månens konvexa sida vetter mot solen. 

Man kan låta eleverna göra experimentet med flörtkulemånar på pinnar, som vi beskrivit i 
kompendiet Aktiviteter i astronomi. Tag då loss cylindern från projektorn och använd 
projektorlampan som ”sol”. Låt eleverna rotera långsamt moturs. Hur ser månen ut när den 
går från nedan till full (kommande måne) och hur ser den ut när den går från full till nedan 
(gående måne)? Är den måne vi såg i planetariet en kommande måne eller en gående? 

Sätt tillbaks cylindern med sol och måne, och ställ in vår latitud. Låt dygnsrotationen vara 
igång en liten stund, dock inte så länge att sol eller måne går ner. Nu kan eleverna ställa en 
hypotes om huruvida månen kommer att synas på kvällen, om den kommer att vara uppe hela 
natten, eller om den bara syns på morgonen. Sätt igång dygnsrotationen igen, och observera 
vad som händer. Vi har en måne i kommande, och det är en typisk kvällsmåne, som går ner 
några få timmar efter solen. 

Studera sol- och månnedgång vid ekvatorn. Hur ser månen ut där? I sydligare länder talar man 
ofta om månebåten. 

Byt plats på sol och måne, och upprepa experimenten. Den här gången får vi en måne i 
gående, och den visar sig gå ner före solen. Vi ser den inte förrän timmarna före soluppgång. 

Ta bort två knappar mittemot varandra, t ex mars och september. Det ena hålet är då sol och 
det andra är en fullmåne. Vi kan lägga märke till att fullmånen går upp ungefär när solen går 
ner och ner ungefär när solen går upp. (Mera exakt vid tiden för en månförmörkelse, eftersom 
månen då befinner sig exakt på ekliptikan.) Väljer man juni- och decemberknapparna för sol 
resp måne eller tvärtom, så kan man observera att sommarfullmånen står lågt, medan 
vinterfullmånen står högt på himlen. 

Halvmåne med 
magnetsidan uppåt. 

Nymåne eller måne 
nästan i nedan. 
Placeras en knapp 
från ”solen”. 

Månen är nästan full, 
men inte riktigt. 
Placeras en knapp från 
knappen mitt emot 
”solen”. 

Denna måne använder 
vi i exemplet. Placeras 
i andra hålet från solen 
åt vänster eller höger 
beroende på om 
månen kommer eller 
går. 



 20

Planetarievisningar 
I en undersökning som vi har gjort vid Högskolan Dalarna finns det en positiv korrelation 
mellan planetariebesök och intresse för astronomi bland NV-elever på gymnasieskolan. Vi har 
kunnat visa genom tre totalundersökningar att ju fler gånger elever besökt ett planetarium, 
desto mer tycker eleverna att planetariet påverkat deras intresse. Eftersom intresset är mycket 
viktigt när det gäller att få elever att söka NV-programmet, och eftersom vi vill att fler elever 
söker dit, så borde ett planetarium vara en självklarhet i varje kommun och 
kommundelsnämnd. En liten investering, som på sikt kan visa viktiga resultat. 

För att eleverna ska uppfatta stjärnhimlen i Starlab med standardprojektorn, så behöver de 
vänja ögonen vid mörker en liten stund, ca fem minuter. Har man möjlighet att ha rummet där 
planetariet står i halvmörker, så sparar det några minuter. 

För att eleverna ska se bra, så bör de sitta så nära centrum i planetariet som möjligt. När jag 
själv tar emot skolklasser, så ber jag dem att stå upp när de kommer in. Väl inne, så samlar jag 
eleverna ganska tätt kring projektorn. Sen släcker jag ner allmänbelysningen och tänder upp 
stjärnhimlen för fullt. Handlar det om äldre elever, så visar jag hur stjärnprojektorn fungerar. 
Yngre barn förvandlar jag till ”stjärnbarn” i mörkret, och de får dansa med händerna bland 
stjärnorna en liten stund. Sen tänder jag upp planetariet och ber eleverna sätta sig ner där de 
står, så får jag dem att sitta så bra som möjligt i planetariet utan att behöva tjata det minsta. 
Samtidigt dämpar jag stjärnprojektorn något så, att bara de ljusstarkaste stjärnorna syns. I det i 
övrigt nedsläckta planetariet går det att se Karlavagnen och Hösttriangeln eller Orion 
(beroende på årstid), och vi pratar lite om dessa stjärnbilder, och om svårigheterna att titta på 
stjärnor i stadsmiljö. Nu är det dags att dra på stjärnprojektorn för fullt. Eleverna får en fin 
upplevelse nu när de är något så när mörkeradapterade, och den ”riktiga visningen” kan börja. 

Om eleverna bara får möjlighet till enstaka besök i ett Starlab, så är det rimligt att visningen 
koncentrerar sig kring den aktuella kvällsstjärnhimlen. Kontexten ikring beror mycket på 
elevernas ålder och mognad. Visningar för yngre barn kanske man lägger upp kring sagorna 
om stjärnbilderna. Ju äldre elever, desto mer av ”riktig” stjärnkunskap. Det vimlar ju där ute 
av intressanta objekt; gamla stjärnor, unga stjärnor, galaxer, nebulosor av olika typer, 
planeter, kometer, asteroider. Så brist på intressanta saker att tala om saknas knappast. Mycket 
av relevanta fakta för planetarievisningen finns i kompendiet Aktiviteter i astronomi. Men 
huvudbehållningen av ett enstaka planetariebesök ska trots allt vara en orientering av 
stjärnhimlen, så att eleverna själva ska kunna gå ut och känna igen sig på kvällshimlen. 

Har man möjligheter att använda Starlab upprepat i en planerad undervisning, så är det 
naturligtvis oerhört mycket bättre. Som framgår av cylinderutbudet, så går möjligheterna till 
användning långt utöver blott astronomi. Redan med stjärncylindern med planetprojektorer 
och månfaser finns gott om fördjupningar och elevredovisningar som kan göras. 

En dator tillsammans med en videoprojektor och eventuellt ett par högtalare i planetariet är 
inte fel. Man kan använda denna utrustning till att visa bildspel i anslutning till 
planetarievisningen i eller utanför planetariet. Man kan använda program som Starry Night för 
att visa ytterligare saker i planetariet som är svåra att visa med enbart planetariets egen 
utrustning. Det finns en hel del exempel i kompendiet Aktiviteter i astronomi. Påpekas kan att 
Starry Night i skrivande stund håller på att utveckla en version Starry Night Planetarium, 
avsedd att köras i en dom med en videoprojektor med fish eye-lins, så att bilden täcker hela 
domen.  
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Planetariets skötsel 
Ett Starlab-planetarium är tåligt, och tål att skickas med både tåg, buss och flygfrakt. Ändå 
behöver det hanteras med viss varsamhet.  

Se till att lokalen där du sätter upp planetariet är välstädad. Sand och grus i en hoprullad dom 
gnager små hål i duken, vilket ger väldigt ljusstarka stjärnor inne i planetariet. Av samma skäl 
är det lämpligt att alla tar av skor och ytterkläder utanför planetariet. 

Trots all försiktighet, så uppträder små hål då och då i alla fall. Det finns laglappar tilll 
domen, men de sitter inte fast särskilt bra. Ett stycke aluminiumfärgad vävtejp är bättre. Man 
kan också använda aluminiumfärgad färg för tygtryck (som i sig är lite elastisk även när den 
torkat). Pensla på en liten droppe över hålet på insidan av domen. 

Rummet där Starlab står måste vara låst när ingen är där. Barn tycker att tältet är spännande, 
och vill gärna hoppa på domen.  

Cylindrarna tål naturligtvis inget våld alls. Ta tag i cylinderns nederkant när du ska sätta på 
eller ta av cylindern. Vrid cylindern försiktigt tills dess att den själv kommer på plats på 
projektorn. 

Om projektorlampan inte lyser, så beror det i allmänhet på att sladdarna till lamphållaren inte 
är anslutna. Sätt i banankontakterna i sina uttag ”bakom” lamphållaren.  

Om lampan går sönder, så byts den så här: Ta bort den trasiga lampan genom att lyfta den rakt 
upp. Lampan sitter med hjälp av två trådar i ett klämfäste. Ta fram en ny lampa, mens e till att 
du inte tar i lampan med fingrarna. Fett från fingrarna bränner fast på lampan, och påverkar 
både lampans ljusstyrka och livslängd. Ta lampan med ett stycke papper och stick försiktigt 
ner den i klämfästena i lamphållaren. Lampan ska sitta så att glödtråden kommer precis i höjd 
med kanten på lamphållaren. Det är den kanten som definierar horisonten i planetariet. 

Ljusbågeprojektorns lampa sitter inne i projektorlådan. Den har en livslängd på mellan 4000 
och 8000 timmar. Går den sönder, så sker det bara just när den tänds, varför det är en god idé 
att låta lampan lysa under hela den tid som man har visningar under en dag. Lampan håller 
också längre om den får chansen att svalna innan planetariet packas ihop. 

Behöver du byta lampan i en ljusbågeprojektor, se då till att den är sval innan du skruvar loss 
höljet till projektorlådan. Ljusbågelampor blir så heta att de ger ordentliga brännskador om 
man tar på dem. Även ljusbågelampan sitter med två trådar i ett klämfäste, och byts på samma 
sätt som standardprojektorns lampa. Kom bara ihåg att inte ta i den nya lampan direkt med 
fingrarna. 


