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AGENDA - Informationsmöte ESERO Sverige

13:00 Välkommen och inledning

13:10           Svenska satsningar i rymden
Anna Rathsman, generaldirektör, Rymdstyrelsen

13:30 ESA's path to innovation
Jan Wörner, Director General, ESA 

13:40 ESA Education Programme
Monica Talevi, Head of STEM Education and Outreach Unit Education Office, ESA 

13:50 The ESERO Project
Clara Cruz Niggebrugge, ESERO & European STEM Education Projects Coordinator, ESA

14:15 Q&A session 
Monica Talevi, Head of STEM Education and Outreach Unit Education Office, ESA 
Clara Cruz Niggebrugge, ESERO & European STEM Education Projects Coordinator, ESA

14:45 Upphandling av ESERO Sverige och avslutning
Perina Stjernlöf, Skola & utbildning, Rymdstyrelsen
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Rymdstyrelsen
En myndighet under utbildningsdepartementet

Rymdstyrelsen (Swedish National Space Agency) är en expertmyndighet med ansvar för 
statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning 
och utveckling. Rymdstyrelsen är Sveriges kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete.

- Vi stödjer rymdforskning och utveckling i Sverige

- Vi företräder Sverige i internationella rymdorganisationer

- Vi sprider kunskap om och skapar intresse för rymden
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Rymdstyrelsen –
skola & utbildning
Administrerar stöd till olika organisationer som genomför skolprojekt, 
praktikplatser på NASA, sommarskolan Alpbach, utvecklar utställningar, utbildningsmaterial
nyhetsbrev, deltar i föreläsningar och event och samarbetar internationellt i ESA runt lärarfortbildningar, 
skolprogram och utbildningsmaterial – ESERO (European Space Education Resource Office)
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Nordic ESERO
- Samarbetspartners
- Svensk rymdambassadör Nordic ESERO
- Utveckling av utbildningsmaterial, deltagande i skolprogram, CanSat-lag, föreläsningar, 
lärarkonferenser, allmänna event mm.
- Korta kurser och universitetskurser

Korta kurser 1-2 dagar

2018 2019 2020
8 utbildningar (fysiska) 25 utbildningar (fysiska) 24 utbildningar 
195 lärare deltog 1259 lärare deltog (7 fysiska innan restriktioner kom, 

4 blandade – fysiska samt webb, 13 helt webbaserade) 
505 lärare deltog
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Varför ett ESERO Sverige?

- Rymdintresset från svenska lärare och elever har ökat och allt fler vill gå utbildningar 
som fokuserar på rymden - möta efterfrågan från svenska lärare

- Utveckla lärar- och pedagogfortbildningar och utbildningsmaterial som i större grad är 
anpassade efter de svenska läroplanerna

- Öka samarbetet mellan skola – akademien – näringslivet

- Riksdagens rymdstrategi: inspirera unga kvinnor och män att söka tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningar på gymnasie- och högskolenivå. Sverige ska också 
vara ett föregångsland när det gäller att ge likvärdiga möjligheter för kvinnor och män 
att satsa på en karriär inom rymdverksamhet. 



Svenska satsningar i rymden

Anna Rathsman, generaldirektör Rymdstyrelsen
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Contributions from Swedish scientists to ESA science missions
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Från: Johan Marcopoulos <Johan.Marcopoulos@snsa.se> 
Skickat: den 23 februari 2021 20:41
Till: Anna Rathsman <Anna.Rathsman@snsa.se>; Jonas Appelberg <Jonas.Appelberg@snsa.se>
Ämne: Re: Arctic Weather satellite

ARCTIC WEATHER SATELLITE
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MATS
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Space Data

Climate Data
Geodata
Socioeconomic data
Trends
Productivity
…

Data 
Cube
Data is sorted indexed
and made ready for 
analysis

Analysis ready data 
and analysis interface

Information for decision support 
and presentation



2021-02-25 14

Monitoring of the shore line of Lake Vänern
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Stockholm

Kiruna

• Unique area
• Easy access
• Vast surroundings

French
Guiana

Swedish satellite launch site - Esrange



Horizontal test stand for solid motors
HTS-1 AT ESRANGE SPACE CENTER





18 C2-PROTECTED



LC-3 (Launch Complex 3)

SSC CUSTOMER EVENT 2020



20 C2-PROTECTED
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ESA's path to innovation

Jan Wörner, Director General, ESA 
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ESA Education Programme

Monica Talevi, 
Head of STEM Education and Outreach Unit Education Office, 

ESA 
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The ESERO Project

Clara Cruz Niggebrugge, 
ESERO & European STEM Education

Projects Coordinator, ESA
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Q&A Session

Monica Talevi
Head of STEM Education and Outreach Unit

Education Office, ESA 

Clara Cruz Niggebrugge, 
ESERO & European STEM Education

Projects Coordinator, ESA
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Upphandling av ESERO Sverige & avslutning

Perina Stjernlöf, Skola & utbildning, Rymdstyrelsen
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Målet med ESERO är att

- rymden är utgångspunkten som inspirerar till undervisning av STEM-ämnena i skolan.

- aktiviteterna ska öka elevernas intresse för vetenskap och teknik, och visa att 
vetenskap är roligt och att alla kan vara delaktiga.
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Lärarna i fokus

Viktiga inspiratörer och via dem nås många elever. 

Lärarna erbjuds:
- kortare kurser
- distanskurser som ger universitetspoäng. 

Utifrån läroplanerna ge lärarna ny kunskap, metodik och utbildningsmaterial som stödjer 
dem i deras dagliga arbete. 

De ska få ta del av den senaste kunskapen om rymden och vetenskapliga tillämpningar de 
kan använda i undervisningen, de ska få stöd av olika rymdexperter såsom forskare och 
astronauter.
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Internationellt samarbete

Ett annat mål är att öka samarbetet mellan lärare och elever i Europa och höja kunskapen 
om det gemensamma arbete som pågår inom rymdsektorn i Europa, dess betydelse för 
det moderna samhället och ekonomin, samt att ge information om möjliga karriärvägar 
inom rymdsektorn.
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Samarbete –
nationellt och internationellt
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En Contractor/ansvarig för ESERO Sverige ska bland annat:

1. Driva ESERO Sverige
- Operationellt ansvarig – göra aktivitetsplaner, rapporter, delta i internationella möten, 
ordna styrgruppsmöten samt arbetsgruppsmöten.

- Ha ett fysiskt kontor för verksamheten

- Utse en ESERO manager – CV ska presenteras

- Samarbeta med relevanta parter såsom Rymdstyrelsen, rymdindustrin, aktörer som 
finansierar rymdrelaterade aktiviteter

- Leda de nationella aktiviteterna samt delta i ESA/ESEROs arbetsgrupper.
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2. Anordna lärarfortbildningar
-Se till att anordna (behöver inte vara utförare) lärarfortbildningar med rymdanknytning nationellt 
på svenska genom att använda ESA/ESEROs olika kursmaterial men på ett sätt som passar det 
enskilda landet. 

-Lärarfortbildningarna ska både bestå av 1-2 dagars utbildningar och distanskurser som ger 
universitetspoäng. 

- Grundtanken är att kurserna ska fokusera på det praktiska så att teori direkt kan omvandlas till 
praktik. Det som lärarna lär sig ska de nästa dag kunna använda i sitt klassrum. 
Inlärningsmetoderna som ska användas är lära genom att upptäcka, arbeta projektbaserat, gärna 
över ämnesområdena. De kan med fördel vara internetbaserade och fokusera på nya digitala 
hjälpmedel.

- Kurserna ska tydligt märkas med ESERO Sverige. I samband med kurserna ska ESA/ESEROs
andra program och kurser uppmärksammas.

- ESERO Sverige ska bidra med sin kunskap i samband med lärarkonferenser och liknande.
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3. Klassrumsresurser och aktiviteter
- Utveckla nya kvalitativa läromaterial såsom videos, appar, digitala resurser på svenska i 
enlighet med läroplanen och som görs tillgängliga för lärare över hela landet via 
exempelvis ESERO Sveriges webbplats. 

- Delta i arbetsgrupper som ESA/ESERO anordnar.

- Koordinera deltagande i ESA/ESERO skolprojekt, exempelvis CanSat, Mission X med 
flera.
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4. Informationssatsningar
-Sprida kunskap om ESERO Sverige liksom om Sveriges rymdaktiviteter till lärare och 
studenter, exempelvis under lärarkonferenser, utställningar, jobbmässor, öppethus-dagar.

-Bygga en webbplats för ESERO Sverige enligt den grafiska profilen. Likaså använda den 
grafiska profilen på allt material såsom broschyrer, rollups med mera. 
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5. Samarbeten med rymdindustrin och akademien
- Inleda samarbeten med både akademien och svenska rymdindustri för att hitta 
förebilder/profiler/experter, ordna gemensamma aktiviteter, utveckla gemensamma 
utbildningsmaterial.
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För att kunna söka krävs:

• Geografisk täckning och räckvidd i Sverige

• Verksamheten bedrivs på svenska

• Upparbetade lärarnätverk och kontakter/samarbeten med andra skolaktörer inom 
ämnesområdet

• Dokumenterad kunskap och samarbeten inom:
a) STEM-pedagogik och didaktik riktad till lärare och skolor
b) Kunskap om läroplanerna inom STEM-ämnena
c) Erfarenhet av att utveckla och genomföra lärarfortbildningar med fokus på rymden för 
exempelvis förskolelärare, fritidspedagoger, grund- och gymnasielärare i enlighet med 
läroplanerna
d) Erfarenhet av att utveckla och sprida skolmaterial/läromaterial inom aktuella ämnen 
utifrån läroplanerna.
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• Erfarenhet av att bygga nätverk och samarbeta med:
a) regionala/nationella utbildningsmyndigheter (exempelvis lärarutbildningar på 
högskolenivå)
b) nationell rymdsektor för tillgång till rymd / vetenskap / teknikkompetens,
c) andra nationella utbildningsaktörer, till exempel forskningsinstitut, för att finna möjliga 
synergier.

• Sträva efter att bli en samlingspunkt för rymdrelaterad utbildning på nationell nivå genom 
samarbete inte konkurrens.

• All kommunikation och kontakt med ESA och det europeiska ESERO-nätverket sker på 
engelska.
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Det kan vara svårt för en organisation att ansvara för hela landet men 
genom att knyta samarbetspartners med fokus på olika delar är det 
ändå möjligt att uppnå nationell täckning. Hur gruppen av 
samarbetsorganisationer ser ut är av mindre betydelse och det är upp 
till varje enskilt land att forma den bästa lösningen för just det landet. 
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Upphandlingen – preliminär  tidplan

- Annons läggs ut om ett par veckor, vi siktar på vecka 10 men det kan ta lite längre tid

- Läggs ut i TendSign – alla frågor kommer in via det verktyget och svaren publiceras där

- Annonsen ligger ute i 30 dagar

- Beslut fattas, därefter 10 dagars avtalsspärr

- Mål att föreslå organisation till ESA i maj

- Organisationen sätter samman en ” Proposal of Work"

- ESA arbetar med ansökan, skriver avtal

- Start av ESERO Sverige sommar/hösten 2021
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Kort sammanfattning

- Lägger upp inspelningen på vår webbplats, tillsammans med en deltagarlista från detta 
möte samt pp

- Annons läggs ut om ett par veckor, vi siktar på vecka 10 men det kan ta lite längre tid

- Alla frågor kommer in via verktyget TendSign och svaren publiceras där

- Mål att föreslå organisation till ESA i maj, start av ESERO Sverige sommar/höst 2021

Tack för att ni deltog i dagens möte - Thank you for attending today's meeting
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