
Studietur til planetariet i Norrkjøping 20. og 21. februar 2012  

Jeg ble invitert til Sørlandets Vitensenter i Arendal 29. november 2011, temaet var 

visualisering av verdensrommet. Vitensenteret hadde i den anledning invitert Jessica Berglund 

fra firmaet SCISS i Sverige. SCISS er et svensk firma i Stockholm som står for utviklingen av 

"Uniview Theater", et visualiseringsprogram for vitenskapelige data. Vi fikk en god innføring i 

programmet og hun fortalte at over 100 planetarier på ulike steder i verden benytter "Uniview 

Theater", de fleste i ligger i USA og Japan. Jeg fikk anledning til å besøke SCISS i Stockholm og var 

også en tur til Norrkjøping, her fikk jeg oppleve en Uniview forestilling. 

Hva er et planetarium? 

Planetarium er et kuppelformet skjerm der bilde av stjernehimmelen projiseres. På bildet under ser vi 

kuppelen, den har en diameter på 15 meter, den veier 2,5 tonn og den er hengt opp i taket på en 

gammel industrihall i Norrkjøping. Et visualiseringsprogram er koplet til 6 prosjektører, disse plassert 

på kuppelens "ekvator".  I planetariet er publikum en del av universet. Det er en spesiell opplevelse å 

være så nær stjernene at du har lyst til "å gripe fatt i dem". Visualiseringsverktøyet er interaktivt, 

publikum kan stille spørsmål og komme med ønsker om steder i Universet de har lyst til å reise til.  

 

Planetarium i en gammel industrihall like ved Universitetet i UiL Campus Norrkjøping (Foto: Kristofer Jansson) 

 

Hvorfor planetarium i Norrkjøping 

1. Unge mennesker viser stor interesse for verdensrommet og har lyst til å lære mer om 

astronomi. Planetariet i Norrkjøping har en visjon om at interessen for realfag hos barn og 

ungdom vil øke etter et eller flere besøk i planetariet.  Universitetet i Norrkjøping håper at 



flere gode studenter søker opptak til universitetet som følge av aktiviteten i planetariet og 

tilhørende visualiseringssenter.   

2. Planetariet i lå idyllisk til ved en elv bare et steinkast fra UiL Campus Norrkjøping. Denne 

nærheten har ført til samarbeid og utvikling av ny kunnskap om formidling av naturfaglige 

emner.  

3. Studenter har bidradd til utvikling av "teaterforestillingene" i planetariet. Planetariet benyttet 

visualiseringsverktøyet "Uniview Theater", et verktøy som gir adgang til store mengder data 

fra "online servere" hos NASA og ESA. "Teaterforestillingene" i planetariet baserer seg altså 

på vitenskapelige data og endre framstillingen etter ønske fra publikum. 

Dialog mellom UiA og SCISS  

SCISS er et svensk firma i Stockholm som står for utviklingen av "Uniview Theater". Over 100 

planetarier på ulike steder i verden benytter "Uniview Theater", de fleste i ligger i store amerikanske 

og japanske byer. Norge har tre installasjoner av Uniview (Vitenfabrikken i Sandnes, INSPIRIA 

science center like nord for Sarpsborg, Teknisk Museum i Oslo). Universitetet i Agder er i dialog med 

Sørlandets Vitensenter i Arendal, som også ønsker å ta i bruk "Uniview Theater".  Andre universitet 

som anvender Uniwiew i vårt nærområde er Aalborg Universitet i Danmark og Karlstads Universitet i 

Sverige. Max Planch instituttet i Tyskland og Heidelberg i Tyskland bruker også 

visualiseringsprogrammet i sine planetarier. 

Jeg besøkte SCISS i Stockholm og var med en representant for firmaet til planetariet i Norrkjøping 

Visualiseringssenter 21. februar 2012 og fikk denne dagen oppleve en Uniview forestilling om 

Kosmos i 3D. Jeg fikk også anledning til å treffe visningsteknikeren Anna Øst og guiden Andreas 

Larsson. På bildet under ser vi Andreas der han styrer hele forestillingen fra denne datamaskinen. 

 

Visningsteknikeren Andreas Larsson demonstrerer visualiseringsprogrammet "Uniview Theater"   

Jeg fikk 12. desember 2011 låne en begrenset test lisens av programmet "Uniview Theater", jeg erfarte 

at programmet kan gi undervisningen en ny dimensjon. 



 

Et "flatt" planetarium er mulig å utvikle på UiA  

I et "flatt" planetarium blir stjernehimmelen projisert til en flat skjerm. Bildet viser flatskjermen i Knut 

Hamsuns Auditorium, arealet er omtrent 50 kvadratmeter. SCISS har gitt UiA en oversikt over hva 

som skal til for at Knut Hamsuns Auditorium skal bli et nytt planetarium på UiA. Ingen byggetekniske 

forandringer er nødvendige. Vi trenger antagelig ny prosjektør, ny datamaskin med "Uniview Theater" 

installert og nødvendig support og opplæring på bruk av utstyret.    

 

Knut Hamsuns Auditorium kan bli UiAs nye planetarium med visning på flatskjerm 

Hvorfor nytt "flatt" planetarium i Knut Hamsuns Auditorium? 

1. Et eventuelt nytt UiA planetarium kan" trigge" nytt planetarium på Sørlandet.  

2. Planetariet ved Universitetet i Agder kan bli en del av undervisningstilbudet vi gir våre 

lærerstudenter og fysikkstudenter. 

3. Planetariet kan sammen med Observatoriet være et tilbud vi kan gi skoleklasser og andre nå de 

besøker UIA. Se avsnittet om “Hvorfor planetarium i Norrkjøping” 

4. Planetariets programpakke gir oss tilgang til store mengder data som kan brukes i forskningen 

på Jordens globale miljøsituasjon og forskning på problemstillinger i vårt Univers. 

5. Faglærer og studenter ved UIA kan utvikle kompetanse på visualisering av fenomener i 

Universet som planetariet på Sørlandet kan dra nytte av. 

6. Knut Hamsun Auditorium står klart til å ta imot utstyret. SCISS regner med en 

innkjøringsperiode på omtrent ett år. Etter innkjøringsperioden kan planetariet være aktivt i 

mange år.  Det vil være naturlig at lærerutdanningen ved UiA utdanninger visningstekniker og 

guider, denne utdanningen kan være en del av lærerutdanningen innenfor naturfaglige emner. 

 

 


