
Vi lär oss använda fjärrstyrda teleskop! 
Fjärrstyrda teleskop är riktiga teleskop som finns på olika platser runt om i 
världen utanför klassrummet. De som vi ska använda här är gratis och mycket 
enkla att använda och framförallt – de ger en RIKTIG bild på det DU väljer att 
observera!! Ingen massproducerad Google-bild. 

När du lägger din ”beställning” på sidan så hamnar den i en kö – och när det är 
din tur och teleskopet är åt rätt håll så tas bilden och skickas till din mail. Är det 
dåligt väder eller något annat händer kan bilderna bli dåliga – precis som vid en 
riktig observation – men då får man bara lägga en ny beställning! 

1. Gå in på denna sida: 

 https://mo-www.cfa.harvard.edu/OWN/ 

 

2. Klicka på ”Control Telescope” 

 
 

3. Du kommer då in på denna sida: 

 



4. Här kan du välja vad Du vill observera med teleskopet – det går att gå ned 
på sidan och se massor av olika objekt. Du kan välja mellan: 

• Solar system 
• Stars and nebulae 
• Galaxies and beyond 

 

5. När du valt vad du vill observera trycker Du på den blå knappen där det 
står ”observe”. 

 

6. Du kommer då till en sida som ser ut så här. Jag har i den här 
beskrivningen valt att observera en galax som heter ”The Whirlpool 
Galaxy”. 
 

 
 

7. Du måste trycka i ett val i varje tabell – jag ska förklara dem här. Trycker 
Du fel så säger programmet till och det är bara Du testar igen. När du har 
gjort dina val trycker Du på ”Continue” längst ned till höger. 

Field of Wiew – här kan du välja hur nära du vill att kortet ska tas. Vissa objekt 
har flera olika val här – andra bara ett. 

Exposure Time – exponeringstid – hur lång tid som kortet ska tas. 
Ljusstarka/nära objekt kräver kortare tid än ljussvaga/långt borta. 

Filter Selection – här är det enklast att klicka i ”No Filter”. Färgfilter kräver att 
man lägger ihop de olika bilderna till en enda i ett särskilt program. 



8. Du kommer nu till denna sida: 

 

• Fyll i din mail som Du vill ha dina bilder till. 
• Fyll i din ålder. 
• Fyll i ditt kön. 
• Fyll i vart du kommer ifrån – Du kan här välja ”Outside US”. 
• Fyll i hur många gånger Du använt teleskopen. 
• Gradera din åsikt om din astronomiska förmåga. 
• Klicka i om de får kontakta dig i framtiden. 
• Tryck sedan på ”Submit” längst ned till höger. 

 

9. Du kommer nu till avslutningssidan som ser ut så här! Dina bilder 
kommer inom ett par dagar! 

 
 



 

 


