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”Det har været
virkeligt dejligt
at lære om
exoplaneter, og nu
tror jeg, at jeg ved
lidt mere om det.
Det var virkeligt
sjovt at lave vores
solsystemer. Jeg
håber, at I vender
tilbage.”
Tilbagemelding fra en
elev i femte klasse på
Edisford Skole.

”Jeg nød virkelig
at arbejde med
rummet og lærte
masser af ting, som
jeg troede, at jeg
vidste i forvejen
(men det gjorde jeg
tydeligvis ikke!).”
Tilbagemelding fra en elev
i femte klasse på Edisford
Skole.

Elever udfører Aktivitet 1: Tegn exoplaneternes kredsløb
Er vi alene?
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”Jeg kunne virkelig
godt lide rumeftermiddagen. Ville
gerne gøre det igen.
Jeg vil gerne sige til
andre elever, at hvis
de gør det, så er det
ikke kun lærerigt, det
er også sjovt og en
førstehåndsoplevelse.
Tak til alle jer i
ESERO – vi kunne
godt lide det!”
Tilbagemelding fra en elev
i femte klasse på Edisford
Skole.

Elever udfører Aktivitet 1: Tegn exoplaneternes kredsløb
Er vi alene?
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Jorden er den eneste planet, vi kender til, som understøtter liv. Den er
speciel, fordi den er dækket af vand, som eksisterer i flydende form, fordi
planeten ligger i ”Guldlok-zonen”. Det vil sige, den kredser om vores
stjerne, Solen, i lige den rigtige afstand. Den er hverken for varm eller for
kold. Men kunne der opdages en anden ”Jord” et sted i det kæmpestore
rum, der kredser om sin egen stjerne, med livsbetingelser? Moderne
instrumenter hjælper forskere til at lære mere om disse fremmede
verdener, og de atmosfærer, der omgiver dem.
De fleste teknikker til at lede efter andre sol- eller exoplaneter afslører ikke
mange informationer, bortset fra en planets størrelse, masse og kredsløb,
men astronomerne vil gerne finde ud af mere. Er planeten stenet, iset eller
en gaskæmpe? Er den iskold eller brændvarm?
Dette tværfaglige STEM-baserede undervisningsmateriale består af ni
praktiske aktiviteter og er baseret på menneskets søgen efter planeter
uden for vores solsystem, hvor der måske er liv. De kreative aktiviteter for
skolebørn i syv til elleve års alderen opmuntrer til at arbejde videnskabeligt
og have en undersøgende tilgang; ved at træde ind i rollerne som galaktiske
astronomer, astrobiologer og radioingeniører, lærer eleverne om en bred
vifte af de mulige jobs som rumindustrien tilbyder. Lektionerne kan bruges
enkeltvis og i en hvilken som helst rækkefølge og selvom materialet er
skrevet ind i en engelsk skolesammenhæng, kan aktiviteterne fint indpasses
i danske læseplaner for natur og teknologi. Hver lektion indeholder tydelige
vejledninger og benytter desuden hverdagsgenstande til at engagere og
inspirere elever.

Er vi alene?

Jagten på planeter uden for vores solsystem

5
Kilde: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC)

Lektion 1

Vort solsystem
Vi tegner kredsløbene for planeterne i vores solsystem.
Vi udregner Guldlok-zonen og tegner kredsløbene for exoplaneter som vi kender til.
James Webb teleskopet

(Baseret på en aktivitet udviklet i The Royal Observatory i Edinburgh, af Science Technologies Facilities Council og Edinburgh Universitets Institute of Astronomy).

Lektion 2

Hvad leder vi efter?
ESA/NASA Hubble rumteleskop
Produktion og test for kuldioxid
Leg: Design en ekstremofil (naturlig udvælgelse, tilpasning og udvikling)

Lektion 3

Spitzer rumteleskop opfanger atmosfærer
Kromatografi
Lysspaltning
Brug af SPEKTRE til at identificere atmosfæriske ”ingredienser”
Fordampning og kondensation
Sky i en flaske

Lektion 4

Mål hvor varm og kold en planet er
Infrarøde data indsamlet af Spitzer rumteleskopet
Undersøgelse af ledning ved hjælp af termokromatisk papir og over en afstand ved at bruge dataloggere.
Smartphones/tablets, infrarød app

Lektion 5

Opdagelse af fjerne solsystemer
Lys og skygger
Dataloggere der måler lys
Analyse af transitkurver

Lektion 6

Undersøgelse af magnetisk tiltrækning
Lav en elektromagnet

Lektion 7

At sende en besked på afstand
Snor-telefoner
Lyt efter Jordens naturlige signaler
Radiobølger
Morsekode

Lektion 8

TRAPPIST-1 transitter
Rummusik
Scratch-program

Lektion 9

Design en exoplanet
Overvejelse om afstanden fra dens stjerne, temperatur, vilkår, kredsløb, masse, magnetfelt, fremmed liv.
Exoplanet rejsebureau

Lektion 1

Mod det uendelige univers
Vi tegner kredsløbene for planeter i
vores eget og i fjerne solsystemer

Copyright ESA 2003. Illustration af AOES Medialab

Baggrund
Afstandene mellem planeter og stjernerne, de kredser om, bliver målt i astronomiske enheder (AU). Jorden er
1 AU fra vores stjerne, Solen. Området rundt om en stjerne, som hverken er for varmt eller for koldt, og hvor
vand kunne eksistere i flydende form, bliver kaldt for Guldlok-zonen, eller den beboelige zone. I denne aktivitet
tegner eleverne Jordens beliggenhed og kredsløb, såvel som beliggenhed og kredsløb af andre planeter i vores
solsystem. Derefter udregner de Guldlok-zonens beliggenhed. De lærer, at der er andre solsystemer, hvor
planeterne kredser om andre stjerner end vores sol. Ved at tegne disse fjerne exoplaneters positioner finder de
ud af, hvilke planeter der kan være beboelige.

Mål
At lære at:
•

Vores solsystem består af otte planeter, der kredser om vores stjerne, Solen

•

Jorden kredser om Solen i den beboelige Guldlok-zone

•

Der er andre solsystemer i rummet

•

Fortolke information og skalaer og bruge decimaler til at tegne planeters kredsløbs afstande fra Solen

Ressourcer per gruppe af fire
60 x 60cm kvadratisk sort papir x 2
60cm polystyren firkant eller skumplade x 2 (valgfrit)
Forskellige farver modellervoks (valgfrit)
Cocktailpinde (valgfrit)
A4 papir
Metal-penne/farvede kridt/farveblyanter
Lommeregner
Er vi alene?

Saks
Limstift
Solsystem fakta-kort x 4
Exoplanet fakta-kort x 4
Solsystem Guldlok-zone beregnings kort x 2
Exoplanet Guldlok-zone beregnings kort x 2
Skabelon til solsystem-planeternes størrelse
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Forberedelse
Eleverne er inddelt i grupper af fire i alle timerne i klasseværelset. Hvis læreren gerne vil bruge et sæt rolleemblemer
med skriften “galaktisk astronom” bør disse forberedes på forhånd. (Bilag 1)
Tegn de to akser, markeret med 1cm-inddelinger, på sort papir, som derefter bliver sat fast på et bræt. (Se diagrammet
i lærerinformationen).
Man kan bruge to sider af et bræt, i stedet for to forskellige bræt, ved at sætte et andet stykke sort papir fast på
bagsiden af brættet. Eller, planeter der er klippet af papir og farvet, kan sættes fast i deres kredsløb på det sorte papir,
uden at sætte papiret fast på brættet.
Fotokopier aktivitetsark 1a og 1b på pap og klip det ud til kort. Giv alle grupper Solsystems fakta-kort. Forbered
desuden forskellige sæt exoplanet-informationskort til hver gruppe. Alle grupper skal have Guldlok-zone
beregningskort.

Introduktion
Spørg eleverne om de ved, hvad en planet er. Kan de nævne nogle planeter i vores solsystem? Hvor mange er
der? Kender de navnet på vores planet og vores stjerne?
Vis en tegnefilm om et solsystem, fx Paxi og solsystemet: https://www.stem.org.uk/rx34sc
I grupper går eleverne rundt i Jordens og Månens kredsløb om Solen. De kan også demonstrere andre planeters
kredsløb i vores solsystem. 3D-modeller af planeterne kan vises, hvis de er tilgængelige. En aktivitet fra Royal
Observatory i Greenwich er nyttig, idet den bruger frugt til at vise planeternes relative masser, placeret i
rækkefølge af afstand fra solen. www.stem.org.uk/elibrary/resource/31649/fruit-solar-system
Forklar, at vi har brug for vand for at leve, og der jo findes liv på vores vandholdige planet, men at der muligvis
er mange andre vandrige planeter med forhold, der er gunstige for liv, uden at der behøver at være liv på
dem. Hvor mange af disse muligvis beboelige planeter, der så faktisk indeholder liv er et stort (og spændende)
åbent spørgsmål. I øjeblikket er vi i stand til at observere, hvilke planeter der kan huse liv, men dette er ikke
tilstrækkeligt til at klarlægge, om der faktisk er liv i rummet.
Planeter, der er for tæt på Solen, er alt for varme til, at der kan være vand i flydende form. Vandet ville
fordampe. For langt væk fra solen ville vandet fryse til is. Jordens afstand til Solen er lige præcis rigtig, der er
hverken for varmt eller for koldt. Vi kalder dette for Guldlok-zonen eller den beboelige zone. I denne aktivitet
vil eleverne blive galaktiske astronomer. De skal bruge matematik og nøglefakta til at tegne Jordens og andre
planeter i vores solsystems kredsløb, før de tegner exoplaneters kredsløb rundt om deres stjerner.

Er vi alene?
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Lektion 1

Mod det uendelige univers
Vi tegner kredsløbene for planeter i
vores eget og i fjerne solsystemer

Aktivitet
Aktivitetsark 1a indeholder et informationskort med afstandene mellem Jorden og planeterne fra Solen, i
enheden AU – astronomiske enheder. Hver gruppe får et sæt fakta-kort om vores solsystem, samt et ark sort
papir, forberedt i forvejen, med to akser der krydser hinanden i midten, opdelt i cm inddelinger, som er sat
fast på et bræt. Lærerne kan måske foretrække at give eleverne papir, der ikke er sat fast på bræt. Skalaerne
kan enten skrives detaljeret på akserne i forvejen, eller man kan lade eleverne selv ekstrapolere, alt afhængig
af deres evner og interesser. Aktiviteten giver mulighed for at arbejde med tal op til to decimaler.
I begyndelsen arbejder eleverne i en stor gruppe, mens læreren viser hvordan man gør. Solens stilling er
markeret der, hvor akserne krydser hinanden. Forklar, at afstanden mellem planeterne og stjernerne de
kredser om, bliver målt i astronomiske enheder, AU. Jorden er 1 AU fra vores stjerne, Solen. Ved hjælp af
en metal-pen eller farveblyant, kan eleverne markere Jordens afstand fra Solen på de passende punkter på
akserne, Nord, Syd, Øst og Vest i forhold til centrum. Derefter kan de samle de fire punkter og derved tegne
en cirkel, der repræsenterer kredsløbet. Hvis man anvender brættet, kan man bruge en modellervokskugle,
sat fast på en cocktailpind for at repræsentere Jorden og skubbe denne ind i en passende stilling i kredsløbet.
Alternativt kan man sætte et klistermærke eller rundt stykke papir (farvet som Jorden) direkte på et
kredsløbspunkt på det sorte papir. Eleverne tegner selv resten af planeternes afstande og kredsløb. Til sidst
udregner de og tegner den beboelige zone ved hjælp af informationen på Guldlok-zone udregningskortet
(Aktivitetsark 1b). Mind eleverne om at dette område hedder Guldlok-zonen, hvor det hverken er for varmt
eller for koldt.
Hvis et bræt er til rådighed, kan de genskabe alle planeterne med modellervoks i masse-rækkefølge
samt vælge farver der tilpasses elevernes viden om hver af planeternes kendetegn. Understreg at de har
information om deres planeter – masse og længden af kredsløbene, som kan hjælpe dem til at beslutte sig
for, hvordan de vil repræsentere planeterne.
Er det mere sandsynligt, at en planet er ligesom Jorden (stenet) eller mere ligesom Jupiter (gasformig)?
Hvilke har størst sandsynlighed for at være beboelige? (de stenede) Eleverne sætter derefter hver
modellervoks-planet fast på en cocktailpind og skubber cocktailpindene på plads i kredsløbene. Papir-cirkler,
eller klistermærker der repræsenterer planeterne, kan bruges i stedet for voksmodellerne og sættes fast på
papiret.
Derefter skal grupperne bruge endnu et sort ark papir, hvor akserne og skalaerne allerede er markerede og
fastgjort til et bræt. Alternativt kan læreren vælge at bruge bagsiden af det bræt der blev brugt i sidste
øvelse, og fjerne modellervoks-planeterne, eller bare kun bruge papiret.
Har eleverne nogen anelse om, hvor mange stjerner med planeter i kredsløb om dem, der måske er bare
i vores solsystem, Mælkevejen? Forklar at forskere har opdaget hundredvis af multiplanet-systemer og
tusinder af stjerner med mindst en planet, i vores egen galakse, og skønner, at der muligvis er milliardvis flere.
Hver gruppe får fakta-kort, Aktivitetsark 1a, til et exoplanet stjernesystem, og ved hjælp af informationen,
tegner de planeternes position fra stjernen.

Er vi alene?
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De angivne ”extrasol”-data er for 55 Cancri, HR 8799, Gliese 581, Gliese 876, Kepler 62, Kepler 186 og
Upsilon Andromedae.
Fordel til sidst kort der viser, hvordan man beregner de indre og ydre regioner af Guldlok-zonen for hver af
stjernerne. Hver gruppe bruger disse mål til at markere zonen for deres stjernesystem på papiret og afslører
dermed hvilke, hvis nogle, af deres planeter, der ligger indenfor zonen og derfor kan være beboelige.

Eksempler på opgaver lavet af en elev i femte klasse.

Fælles
Grupperne deler deres resultater med klassen. Resultaterne kan vises på whiteboardet. Hvilke grupper fandt en
planet der kredser indenfor deres stjernesystems Guldlok-zone?
Hvorfor er nogle af dem ikke beboelige? I en diskussion kan I minde eleverne om, at de har mange slags
relevante informationer om planeterne til rådighed.
Hvilke af deres planeter ville være for varme/kolde til at understøtte liv?

Udbygning
Grupperne kunne undersøge andre exoplaneter og stjerner, der er blevet fundet i vores galakse og forberede en
plakat eller præsentation om hvad de har lært.
Er vi alene?
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Lektion 1

Mod det uendelige univers
Vi tegner kredsløbene for planeter i
vores eget og i fjerne solsystemer

Lærerinformation
En Astronomisk Enhed (AU) er Jordens gennemsnitlige afstand fra Solen; denne afstand skifter som Jorden
kredser om Solen, svarende til 149.597.870.700 meter.
En planet er defineret som et legeme, der kredser om Solen, er tilpas massivt til, at dets egen tyngdekraft gør
den sfærisk, og som har ”renset sin bane” for mindre genstande.
Et Lysår, eller ly i engelsk forkortelse, er den distance lys kan tilbagelægge på et år, eller ca. 300.000
kilometer/sekund.
Luminositet er et udtryk for en stjernes lysstyrke eller kraft – hvor meget energi stjernen udleder fra sin
overflade. Luminositet angives i enheden watt, men oftest som et forhold, dvs. i forhold til Solens lysstyrke.

Billede af exoplanet-tegneark med to akser, der krydser hinanden

Exoplaneter i den beboelige zone
Den beboelige zone, Guldlok-zonen, er det område omkring en stjerne, som hverken er for varmt eller for koldt
til at vand kan eksistere i flydende form. De nærmeste og mest fjerne afstande fra stjernen, hvor der kunne
være vand, afhænger blandt andet af stjernens størrelse og temperatur. Man mener at stjernerne Upsilon
Andromedae, Gliese 581, Cancri 55, Kepler 62 og Kepler 186 har planeter, der kredser inden i deres stjerners
Guldlok- eller beboelige zone. Men data for disse solsystemer vil sandsynligvis ændre sig efterhånden som
nye oplysninger bliver indhentet. Informationen i dette materiale er korrekt i skrivende stund, men bliver
sandsynligvis ændret, når nye opdagelser bliver gjort med nye teleskoper. Det er videnskabens natur.

Er vi alene?
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Mere ambitiøse elever har måske mod på at beregne afstanden i AU for den beboelige Guldlok-zone for
stjernerne på deres aktivitetsark ved hjælp af formularerne for Guldlok-zonens indre og ydre kanter.
Indre kant:
Ydre kant:

0,7 x √ (stjernens luminositet)
1,5 x √ (stjernens lysstyrke)

Bemærk at luminositeten angives i Sol-enheder eller ”sole” det vil sige, luminositeten bliver angivet i forhold til
lysstyrken af vores Sol.
For en introduktion til exoplaneter på engelsk, se:
http://www.esa.int/esaKIDSen/SEM3NFXPXPF_LifeinSpace_0.html
https://exoplanets.nasa.gov/
http://eyes.jpl.nasa.gov/eyes-on-exoplanets.html
https://www.stem.org.uk/elibrary/resource/31030/exoplanets
James Webb Rum Teleskopet er Hubble Rum Teleskopets efterfølger og repræsenterer et internationalt
samarbejde mellem European Space Agency, Canadian Space Agency og NASA. Den vil bære et Britisk-ledet
instrument, som vil gøre det muligt at foretage spektroskopiske målinger der forventes at revolutionere
vores undersøgelser af exoplaneters atmosfærer. Teleskopet vil kunne observere de første galakser, der
nogensinde blev skabt i universet og vil undersøge fjerne begivenheder og objekter i universet, som i
øjeblikket er for langt væk til at vi kan observere dem med instrumenter her fra Jorden, som følge af jordens
forstyrrende atmosfære. Et andet formål er at forstå dannelsen af stjerner og planeter, inklusive direkte
billedbehandling af exoplaneter. For yderligere information, se
http://jwst-miri.roe.ac.uk
https://www.jwst.nasa.gov/

Er vi alene?
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Mod det uendelige univers

Lektion 1

Vi tegner kredsløbene for planeter i
vores eget og i fjerne solsystemer

Rød dværg: En lille, gammel, forholdsvis kold stjerne
Brun dværg: En himmelsk genstand, hvis masse ligger mellem en såkaldt gaskæmpe planet og en lille stjerne,
som udsender infrarød radioaktiv stråling. På trods af navnet, findes de i forskellige farver.
Orange dværg: Også kendt som en K-type hovedserie (hydrogen-afbrændende) eller K Dwarf. Ligger mellem
en rød M-type hovedserie stjerne og en gul G-type hovedserie stjerne.
Gul dværg: Vores Sol er en gul dværg. Disse stjerner har en masse svarende til Solens. Mens de ”køler af”,
bliver de kaldt for gulhvide dværgstjerner.

Resultater af beregninger af beboelige zoner:
Stjerne

Guldlok-zone rækkevidde

Planeter indenfor zonen

Solen

0,7–1,5

Jorden, Mars, Venus

Gliese 581

*0,077 –0,165 eller 0,08–0,165

c, g eller bare g

HR8799

1,54–3,31

ingen

55 Cancri

0,5–1,125

f

Kepler 62

0,31–0,67

e

Kepler 186

0,04–0,33

b, c, d, e

Gliese 876

0,07–0,15

c

Upsilon Andromedae

1,32–2,83

d

*Hvis den egentlige værdi 0,077 bliver brugt, finder man planeterne c og g i Guldlok-zonen; hvis tallet bliver rundet op til 0,08,
så finder man kun planet g. Dette kunne føre til en diskussion om, hvornår det er passende at runde et nummer op/ned til to
decimaltal. I dette tilfælde gør det en stor forskel!

Er vi alene?
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Bilag

Lektion 1
Aktivitetsark 1a
Tegn exoplanet-enhederne

Stjernen Gliese 581 Rød dværg

Afstand fra Jorden		
Masse			
Lysstyrke			

Stjernen HR 8799 Gul dværg

20,3 ly
0,3 sole
0,013 sole

Navn Afstand (AU) Jordmasser Kredsløb (dage)

Afstand fra Jorden		
Masse			
Lysstyrke			

129 ly
1,49 sole
4,9 sole

Navn Afstand (AU) Jordmasser Kredsløb (dage)

e

0,03

1,7

3,15

b

0,04

15,8

5,37

e

14,5

2224

50

12,91

d

24

2224

100

c

0,07

5,5

g

0,13

2,2

32

c

38

2224

190

d

0,22

6,98

66,8

b

68

1589

460

Stjernen 55 Cancri Gul dværg

Afstand fra Jorden		
Masse			
Lysstyrke			
Navn Afstand (AU)

Jordmasser

Stjernen Solen Gul dværg

40 ly
0,95 sole
0,57 sole
Kredsløb

e

0,02

8,63

18 timer

b

0,115

262,21

14,65 dage

c

0,24

54,35

44,34 dage

f

0,78

45,7

260 dage

d

5,74

1.214,11

14 år

Er vi alene?

Afstand fra Jorden		
Masse			
Lysstyrke			

8 lysminutter
332946 Jorde
1

Navn Afstand (AU) Jordmasser Kredsløb (dage)
Merkur
Venus
Jorden
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun

0,4
0,7
1
1,5
5,2
9,5
19,2
30

Jagten på planeter uden for vores solsystem

0,05
0,8
1
0,1
317
92
14
17

88
225
365
687
11,9
29,5
84
164,8
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Bilag

Lektion 1
Aktivitetsark 1a
Tegn exoplanet-enhederne

Stjernen Kepler-62 Orange dværg

Stjernen Kepler 186 Rød dværg

Afstand fra Jorden		
Masse			
Lysstyrke			

Afstand fra Jorden		
Masse			
Lysstyrke			

Navn Afstand (AU)

1200 ly
0,69 sole
0,21 sole

Jordmasser

Kredsløb (dage)

Navn Afstand (AU)

15.20 ly
0,37 sole
0,01 sole

Jordmasser Kredsløb (dage)

b

0,05

2,1

5,71

b

0,04

N/A*

3,88

c

0,09

0,1

12,44

c

0,06

N/A*

7,26

d

0,12

5,5

18,16

d

0,09

N/A*

13,34

e

0,43

4,5

122,38

e

0,12

N/A*

22,40

f

0,71

2,8

267,29

f

0,40

1,4

129,94

Stjernen Gliese 876
Rød dværg

Afstand fra Jorden		
Masse			
Lysstyrke			
Navn Afstand (AU) Jordmasser

Stjernen Upsilon Andromedae
Gulhvid dværg

40 ly
0,95 sole
0,57 sole
Kredsløb (dage)

d

0,02

6,83

1,94

f

N/A*

9,53

10,01

g

N/A*

38,13

Afstand fra Jorden		
Masse			
Lysstyrke			
Navn

Afstand (AU)

15,04

b

30,01

c

44 ly
1,27 sole
3,6 sole

Jordmasser

Kredsløb

0,06

197

4,62 dage

0,83

4443

241 dage

c

0,13

225,65

b

0,21

724,65

61,12

d

2,54

3257

3,5 år

e

0,33

14,60

124,26

e

5,25

305

10,5 år

*

Er vi alene?
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Lektion 1
Aktivitetsark 1b

Beregning af Guldlok-zonen i
Astronomiske Enheder (AU)

Upsilon Andromedae

Gliese 581

Beregn Guldlok-zonen (AU)

Beregn Guldlok-zonen (AU)

Indre zone

			

1,90 x 0,7=

Indre zone

			

0,11 x 0,7=

Ydre zone

			

1,90 x 1,5=

Ydre zone

			

0,11 x 1,5=

HR 8799

55 Cancri

Beregn Guldlok-zonen (AU)

Beregn Guldlok-zonen (AU)

Indre zone

			

2,21 x 0,7=

Indre zone

			

0,75 x 0,7=

Ydre zone

			

2,21 x 1,5=

Ydre zone

			

0,75 x 1,5=

Er vi alene?
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Gliese 876

Solen

Beregn Guldlok-zonen (AU)

Beregn Guldlok-zonen (AU)

Indre zone

			

0,1 x 0,7=

Indre zone

			

1 x 0,7=

Ydre zone

			

0,1 x 1,5=

Ydre zone

			

1 x 1,5=

Kepler-62

Kepler 186

Beregn Guldlok-zonen (AU)

Beregn Guldlok-zonen (AU)

Indre zone

			

0,46 x 0,7=

Indre zone

			

0,22 x 0,7=

Ydre zone

			

0,46 x 1,5=

Ydre zone

			

0,22 x 1,5=

Er vi alene?

Jagten på planeter uden for vores solsystem

17

Lektion 2

Tegn på liv

Eftersøgningen af liv på planeter
uden for vores solsystem

”Grand prismatic spring” af Jim Peako, National Park Service, via Wikipedia Commons

Baggrund
Videnskabsfolk opdager nye planeter, der kredser om stjernerne i vores galakse, og nogle er muligvis planeter
ligesom Jorden, med gunstige vilkår for liv. Så hvad leder vi efter, når vi studerer disse fjerne verdener? I denne
lektion vil eleverne lære, at tilstedeværelsen af kuldioxid kunne være et tegn på, at der er liv. De vil igangsætte
en udforskning for at indsamle kuldioxid, produceret af en levende organisme, nemlig gær.

Mål
At lære at:
•

Levende ting producerer kuldioxid

•

Kuldioxid er blevet opdaget i fjerne planeters atmosfærer

•

Tilstedeværelsen af kuldioxid kan være et tegn på, at der er liv

•

Arbejde videnskabeligt

Ressourcer per gruppe af 4
Sugerør
Engangskopper x 4
Vand
100ml eddike
Brusende C-vitamintablet
En halv kop natron
Balloner x 4

Er vi alene?

Lille pose tørret aktivt gær x 4
Plastikflasker 500ml x 4
En halv kop sukker
Teske
Varmt vand 45–50ºC
Termometer
Aktivitetsark 2a og 2b

Jagten på planeter uden for vores solsystem
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Forberedelse
Pust ballonerne op og luk luften ud gentagne gange før gærundersøgelsen går i gang. Så gøres ballongummiet
mere fleksibelt.
Forbered varmt vand og opbevar det i en termoflaske.
Lærerne kan forberede astrobiolog rolle-emblemer til denne time.

Aktivitet
Introduktion
Introducer aktiviteten ved at forklare, at forskere leder efter tegn på liv på planeter uden for vores solsystem.
De bruger kraftige teleskoper til dette. Man kan vise billeder fra Hubble Rum Teleskopet, ESAs COROT
teleskop og Spitzer Rum Teleskopet (se links i lærerinformationen). Forklar at disse teleskoper hjælper
videnskabsfolk til at indsamle information om stjerners og planeters atmosfærer samt at de forsyner
forskerne med enestående billeder fra Rummet.
Aktivitet a
Forklar at levende organismer producerer kuldioxid som et spildprodukt og at forskere som leder efter liv uden
for vores solsystem bruger specielle teleskoper til at finde ingredienser såsom kuldioxid i fjerne planeters
atmosfærer. Man kan prøve en del forskellige måder at producere kuldioxidbobler på. Eleverne puster i vandet
med sugerørene; drop en brusende C-vitamintablet ned i noget vand og observer boblerne eller bland eddike
med en teskefuld natron og se skummet stige, når kuldioxiden bliver produceret.
Lærere bør sørge for, at brusetabletter kun bruges til demonstrationen og at eleverne bliver advaret om ikke
at spise tabletterne.
Aktivitet b
I dag skal vi bruge gær, en organisme som producerer kuldioxid fra et næringsstof, sukker. Vis eleverne,
hvordan man gør klar til undersøgelsen:
1. Sørg for at ballonen er blevet strakt ud ved gentagne gange at have pustet den op og lukket luften ud.
2. Tilsæt gæren og en teskefuld sukker til en kop varmt vand (45-50ºC) og rør rundt.
3. Sørg for at sukkeret og gæret er opløst og hæld blandingen i en flaske. Man bør kunne se kuldioxidbobler
lavet af gæren, mens den spiser sukkeret.
4. Sæt ballonen fast på flaskemunden.
5. Efter nogle få minutter forventes det at gassen puster ballonen op.

Er vi alene?
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Lektion 2

Tegn på liv

Eftersøgningen af liv på planeter
uden for vores solsystem

Forklar at gær er en levende organisme der producerer kuldioxid, når den spiser sukkeret. Kan eleverne undersøge
de vilkår, der påvirker gærens kuldioxid produktion?
Derefter diskuterer hver gruppe de faktorer, der kan ændres i denne undersøgelse. De kunne foreslå at ændre
mængden af sukker eller gær, hvilken slags sukker man bruger eller vandets temperatur. De planlægger deres
undersøgelse. Hvad vil være det samme som før? Hvad vil de måle? Hvad vil de skrive ned? Hvad tror de der vil
ske og hvorfor? Man kunne tage billeder eller videoer af de forskellige stadier af ballonernes udvidelse.

Fælles
Eleverne præsenterer deres resultater i tabeller, grafer, plakater, videoer eller Powerpoint, forklarer hvad deres
resultater betyder og retfærdiggører deres konklusioner. Hvordan kunne de forbedre deres undersøgelse?
Understreg at tilstedeværelsen af kuldioxid i en planets atmosfære ikke beviser, at der er liv der.

Lærerdemonstration
Forklar at en af kuldioxids egenskaber er, at den er tungere end luft og kan bruges til at slukke flammer.
Demonstrer dette ved at hælde eddike på et par teskefulde natron i en kande. Vent et par minutter på at
reaktionen finder sted. ”Hæld” forsigtigt gassen (men ikke væsken eller skummet) over et tændt lys eller
fyrfadslys i en flad beholder og se flammen blive slukket.
Forklar at flammen skal bruge oxygen fra luften for at brænde; kuldioxid er tungere end luft og synker til bunds
i beholderen. Dermed erstatter den luften og slukker flammen. Kan vi teste gassen vi har produceret i vores
eksperimenter? Prøv forsigtigt at ”hælde” gassen fra ballonerne over et brændende fyrfadslys eller lys og se
flammen blive slukket. Denne demonstration beviser selvfølgelig ikke, at det er kuloxid og ikke en anden gas, der
også er tungere end luft, men det viser en af kuloxids egenskaber. Denne demonstration er visuel og lægger op
til at eleverne tænker selv.
Man bør altid være forsigtig, når man bruger lys. Eleverne burde advares om faren ved at røre ved eller
være for tæt på åbne flammer.

Udbygning
Eleverne kunne designe deres egen ekstremofil ved hjælp af Aktivitetsark 2b og beskrive dens levevilkår, og
hvordan den har indrettet sig efter disse vilkår og til sidst kan de give den et navn. De kunne undersøge Hubble
Rum Teleskopet eller exoplanet HD 189733b.

Er vi alene?
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Lærerinformation
Astrobiolog
Astrobiologer studerer oprindelsen, udviklingen, fordelingen og fremtiden af livet i universet – både liv fra det
ydre rum og liv på Jorden.
Teleskoper
http://hubble.stsci.edu/the_telescope/hubble_essentials
http://www.bbc.co.uk/science/space/universe/exploration/kepler_mission
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kepler_(spacecraft)
http://www.spitzer.caltech.edu/
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/COROT_overview
Gær
Der er ca. 160 forskellige typer kendte arter gær. Gær er en svamp, en lillebitte organisme; bare et gram
indeholder 25 milliarder celler. Den kan producere en stor mængde kuldioxid, så længe den får det sukker, den
har brug for. Den bruger sine egne enzymer til at nedbryde mere komplicerede sukkertyper, fx glukose, til en
form, den kan fortære.
Ekstremofiler
Så vidt vi ved, er Jorden den eneste planet, der understøtter liv, og vi tror at livet begyndte for mindst 3.8
milliarder år siden, da Jorden var afkølet og havde formet et ydre, stenet lag. Livet begyndte måske i en stenet
pøl eller i havet. Intet liv på vores planet kan overleve uden vand. Nogle tror at kometer eller asteroider måske
bragte livets ingredienser fra rummet. Hvor vi end kigger, kan man finde en slags liv. Forskere troede engang, at
planter og dyr kun kunne leve tæt på Jordens overflade, hvor sollyset kan nå hen.
Men bakterier der omsætter mineraler og gasser er blevet opdaget flere kilometer nede i faste klipper. De
kan leve i stærke syrer, i varme kilder på bunden af de dybeste hav, i brændende varme termiske kilder,
i Antarktis’ frosne ødemarker, i yderst radioaktive vilkår og endda i bobler af metangas. Vi kalder disse
overlevere for ”ekstremofiler”, og det lader til, at hvor der end er vand, kan livsformer overleve. Siden livet er
så hårdført, er der grund til at tro, at en slags fremmed livsform kan eksistere i Rummet. Et pejlemærke er
kuldioxid, gassen som livsformer kan fremstille og som planter både slipper ud og bruger til at gro. Kul er en af
hovedkemikalierne i livets byggeklodser. I 2008 opdagede Hubble Rum Teleskopet kuldioxid i atmosfæren på
en planet, HD 189733B, som er på størrelse med Jupiter og kredser om en anden stjerne.
For yderligere information om ekstremofiler, se https://astrobiology.nasa.gov/
”The life of extremophiles” af Christopher Brooks og BBC Scotland http://www.bbc.co.uk/nature/21923937

Er vi alene?
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Lektion 2
Aktivitetsark 2a

Bilag

Vores spørgsmål er

Vi vil ændre

Vi vil måle

Disse ting vil vi ikke ændre på

Vores resultater

Vi fandt ud af

Er vi alene?
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Lektion 2
Aktivitetsark 2b

Tardigrade
Bjørnedyr er vand- og landlevende bittesmå dyr, der kan overleve ekstreme
miljøer. For eksempel kan de modstå ekstremt lave eller høje temperaturer,
ekstremt pres og doser af radioaktiv stråling, som ville dræbe de fleste dyr,
og de kan overleve uden mad eller vand i mere end ti år.

Deinococcus radiodurans
Denne encellede organisme kan overleve et højt niveau af radioaktiv
stråling, næsten 3000 gange så meget som mennesker.

Hesiocaeca methanicola Metan orm
En ormeart som er flad, lyserød og 5cm lang. Den lever i metanis på
havbunden.

Thermofil
Disse bakterier, der kan udholde ekstrem varme, producerer de spændende
farver rundt om varme kilder i Yellowstone nationalparken i USA. Vandet i
gejsere og kilder i parken kan opnå temperature helt op til 70ºC.

Er vi alene?
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Lektion 2
Aktivitetsark 2b

Bilag

Termofile alger
Termofile alger kan overleve og trives i ekstremt høje temperature. De
grønne alger set her i Yellowstone nationalparken gror i vand, der er ca.
50ºC.

Microcystis
Microcystis er en slags bakteriealge, som gror i vand med ekstremt høje pH
værdier, såsom Mono Lake i Californien. Cellerne lever som regel i kolonier
ligesom denne, og kan producere og frigører skadelige giftstoffer.

Strandarve
Honckenya peploides, kendt under navnet strandarve, er en halofil; dette
betyder at den kan gro i ekstremt saltede vilkår – mest typisk tæt på
stranden.

Mikroalger Dunaliella salina
I dette billede af en saltdam, set fra oven, skaber mikroalgen Dunaliella
salina, der elsker saltede vilkår, den stærke lyserøde farve.

Er vi alene?
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Lektion 3

Atmosfærisk

En exoplanets unikke
fingeraftryk

En exoplanet set fra dens måne – en kunstners fremstilling. IAUL/L. Calcada

Baggrund
Man har observeret, at adskillige planeter uden for vores Solsystem har atmosfærer. Når en exoplanet bliver
overskygget af sin stjerne, har forskere fundet en måde at måle ikke blot planetens lysstyrke (luminositet),
men ved at bruge en spektograf til at fange planetens lysspektrum, kan de opdage præcis hvilke kemikalier er
til stede i atmosfæren omkring planeten.
I denne aktivitet undersøger eleverne, hvordan man adskiller farvet blæk ved at bruge kromatografi, opdeler
hvidt lys i forskellige farver ved hjælp af en CD prisme, og fortolker spektra fra exoplaneter for at identificere
nøgleelementer i deres pågældende atmosfærer.

Mål
At lære at:
•

Hvidt lys består af adskillige farver

•

Forskere kan påvise nøgleingredienserne i en planets atmosfære

•

Tilstedeværelsen af vand, kuldioxid eller oxygen i atmosfærer kan være tegn på, at der kunne være liv

•

Fortolke data og identificere nøgletræk

Ressourcer per gruppe af fire
Tusser
Filtrerpapir
Farvede klistermærker
Smarties eller M&Ms
Pipetter x 2
Er vi alene?

CD
Lyskilde
Hvidt ark papir
Aktivitetsark 3a og 3b
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Forberedelse
Forbered eksempler på farvede mønstre, der forekommer, når man drypper vand på farvede cirkler, tegnet på
filtrerpapiret med tusser.
Hav tændstikker og en 500ml gennemsigtig plastikflaske med drikketud til rådighed for at demonstrere en sky
i en flaske. Det kræver måske, at man øver sig.
Lærere kan forberede rolleemblemer fra Bilag 1 for at eleverne kan arbejde som spektroskopister (forskere der
bruger spektroskopi) for at undersøge lysmønstre.

Introduktion
Forklar, at kromatografi er en teknik, der bruges til at skille blandinger. Vis hvordan kromatografi kan bruges
til at adskille pigmenter i farvestoffer og blæk. Fremvis de forberedte mønsterprøver, lavet ved at dryppe
vand på farvede cirkler tegnet med tusser på filtrerpapir. Udfordre eleverne til at forudsige, hvilke tusser der
lavede mønstrene på hver prøve. Hvilke farver ændrede sig ikke? Hvilke blev adskilt i forskellige farver?
Forklar, at ligesom farvet blæk består af mange farver, indeholder atmosfærerne rundt om planeter også
mange forskellige ingredienser. Forskere indsamler information fra rummet for at hjælpe dem med at finde
ud af præcis hvilke gasser og andre ingredienser omgiver disse planeter. Tilstedeværelsen af nogle af disse,
såsom hydrogen, kuldioxid eller oxygen, viser muligvis at planeten er beboelig eller at der måske er liv på
planeten.

Activity
Eleverne undersøger teknikken ved at bruge tusser i flere farver, inklusiv sort. De sætter et lille farvet
klistermærke i midten af et stykke filtrerpapir og tegner en cirkel rundt om med en tus for at repræsentere
en planet. De tilsætter et par dråber vand til den farvede cirkel, venter, og observerer effekten. Eleverne kan
prøve forskellige farver, inklusive sort. Hvad lægger de mærke til? De kan også undersøge, hvad der sker, når
man drypper vand på Smarties eller lignende farvebelagt slik, der ligger på papiret. Forklar at nogle kulørte
farver bruger en blanding af pigmenter, der bevæger sig i forskellig fart henover papiret, hvilket gør det muligt
at se de forskellige farver.
Forklar at lyset også kan opdeles i forskellige farver. Har nogle af eleverne set en regnbue? Regndråber bøjer
lyset, der går igennem dem og opdeler dermed det synlige lys i farver. Det kalder vi et spektrum. En CD kan
bruges til at opdele lys. Eleverne foretager en undersøgelse, enten ved at holde en CD op mod sollyset eller ved
at lyse med en lygte eller anden lyskilde på CD’en for at se spektret af hvidt lys. De burde prøve at fange spektret
på et hvidt ark papir ved at ændre CD’ens vinkel. Eleverne bør mindes om ikke at kigge direkte på sollyset.

Er vi alene?
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Lektion 3

Atmosfærisk

En exoplanets unikke
fingeraftryk

Forklar eleverne at atmosfærer rundt om planeter indeholder forskellige kemikalier eller ”ingredienser”
og hver ingrediens har et unikt farvemønster eller ”spektrum”. Når lys fra en stjerne rejser igennem disse
atmosfærer, kan ingredienser optage nogle af disse farver i lyset, set som sorte striber. Fra det mønster der er
tilbage, kan forskere regne ud, hvilken ingrediens er tilstede.
Giv hver gruppe Aktivitetsark 3a og 3b. Ark 3a indeholder information om 4 exoplaneter,
identifikationsspektre for nøgleingredienser samt spektret for det hvide lys. Aktivitetsark 3b er en quiz. Det
har en kort beskrivelse af hver exoplanet og spektre for tre planeter, A – C. Spektret for Planet D er med vilje
udeladt, så det kan bruges i den udbyggende aktivitet. Eleverne sammenligner spektralmønstrene med dem,
der er vist i Aktivitetsark 3a for at identificere, hvilke elementer der svarer til hvert spektrum. Efter at have
identificeret ingrediensen i en planets atmosfære kan de derefter navngive hver exoplanet.

Fælles
Hver gruppe præsenterer sine resultater for klassen, identificerer planeterne A, B og C og forklarer, hvorfor de
kom til deres konklusioner.
Hvilke ingredienser identificerede de?
Hvilke, hvis nogle, af planeterne kan muligvis understøtte liv? Hvorfor/Hvorfor ikke?

Udbygning
Elevernes læring styrkes ved at genskabe spektret for hydrogen, med den medleverede information. Påpeg
hele spektret for hvidt lys, vist på Aktivitetsark 3a. Forklar at hydrogen er blevet fundet i exoplanet Ds
atmosfære. Hydrogen optager noget lyseblåt, lilla og mørkeblåt fra spektret. Kan de tegne exoplanet Ds
spektrum? (Se lærerinformation for hydrogenspektret).

Lærerdemonstration
En ”atmosfære” eller sky i en flaske kan nemt laves ved at efterligne et simpelt eksempel på en exoplanets
atmosfære. Hæld 50ml varmt vand i en klar plastikflaske med drikketud. Tænd en tændstik, sluk den og
sug røgen fra den slukkede tændstik ind i flasken ved at klemme og give slip på siderne af flasken nogle
gange. Luk derefter låget. Ved at klemme flasken øger man presset indeni, får temperaturen til at stige og får
vandmolekylerne til at fordampe. Ved at frigive presset, falder temperaturen, hvilket får vandmolekylerne til
at kondensere rundtom røgpartiklerne, hvilket fremstiller en sky. Det kan være nødvendigt for læreren at
øve sig før demonstrationen.

Er vi alene?
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Yderligere aktiviteter
Man kunne bygge et simpelt spektroskop ved at sætte en CD ind i en æske. Instrukser for denne aktivitet såvel
som flere andre lys- og farveopgaver kan man finde i The Magic of Light (på engelsk), en ressource fra European
Space Agency. Dette sæt af otte undersøgelsesaktiviteter er rettet mod 8-10-årige og lader elever studere lys og
farve ved hjælp af spektroskoper or farvehjul. https://www.stem.org.uk/elibrary/resource/120656

Lærerinformation
Lys består af elektromagnetisk udstråling af forskellige bølgelængder. Stoffer, der afgiver lys, har et
udstrålingsspektrum. Ydermere optager hvert element visse lysbølgelængder, og de producerer et
optagelsesspektrum. Når kemiske elementer eller sammensætninger bliver opvarmet, afgiver de energi
i form af lys. Disse elektromagnetiske udstrålings-frekvensspektre kan ses ved hjælp af en maskine,
der hedder et spektrometer. Hvert kemisk element kan identificeres ved dets unikke spektrum eller
”fingeraftryk”. Tidligere spektroskoper brugte prismer til at bøje lyset, men senere modeller bruger slidser
kaldet diffraktionsgitre, som lyset strømmer igennem. Lyset spredes så over forskellige bølgelængder. CD’en
har små kanter på dens overflade og disse genspejler lyset i forskellige retninger. Den fungerer som et
diffraktionsgitter der deler synligt eller ”hvidt lys” i regnbuens farver.
European Space Agencys mission EUCLID er en satellit, der bruger et spektroskop til at undersøge, hvorfor
universet udvider sig: http://sci.esa.int/euclid/
Exoplanet A er HD189733B, en gasgigant. Jern er blevet fundet i dens atmosfære.
Exoplanet B er HD209458b, en varm Jupiter med natrium i dens atmosfære.
Exoplanet C er Cancri 55e, hvor man har opdaget at helium er et af kemikalierne i dens atmosfære.
Exoplanet D er Gliese 436b, en varm Neptun hvis atmosfære indeholder hydrogen.
Spektre for helium, jern og natrium blev brugt i denne aktivitet, og når de bliver fundet i en planets
atmosfære, bliver de ikke betragtet som markører for liv. Det ville hydrogen derimod være. Hydrogen
er en kemisk energikilde for mikroorganismer, der lever på Jordens havbund tæt på hydrotermiske
ventilationshuller. Påvisningen af en hydrogenkilde i en exoplanets atmosfære er en spændende opdagelse,
der hentyder, at fremmed liv ikke er umuligt.
Spektroskop er et instrument, der måler lysspektret.
Spektrograf er et instrument, der opdeler lys i et frekvensspektrum og optegner resultatet ved hjælp af et kamera.
Spektroskopforskere bruger spektroskoper; de undersøger og måler spektret eller mønstrene, der bliver
produceret, når ingredienser eller ”stof” vekselvirker med eller afgiver elektromagnetisk udstråling.
Hydrogen
Spektrum for hydrogen (læreren kan vise eleverne det efter den udbyggende aktivitet)
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Bilag

Lektion 3
Aktivitetsark 3a

Spektrum for hvidt lys

Spektre

Ingredienser
Natrium
Jern
Helium

Navn 		
Type 		
Jordmasser
Kredsløb
Atmosfære

HD 189733b
Gaskæmpe
1,162
2,2 dage
Iron

Navn 		
Type 		
Jordmasser
Kredsløb
Atmosfære

HD209458b
Varm Jupiter
0,71
3,5 dage
Sodium

Navn 		
Type 		
Jordmasser
Kredsløb
Atmosfære

55 Cancri e
Superjord
8,63
0,7 dage
Helium

Navn 		
Type 		
Jordmasser
Kredsløb
Atmosfære

Gliese 436b
Varm Neptun
22,2
2,64 dage
Brint

Illustration - Copyright NASA
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Lektion 3
Aktivitetsark 3b

Bilag

Exoplanet A er:

Denne exoplanet er en kæmpe gasplanet. Den har meget kraftige vinde, op til 8.700 km/ time. Den ser
blå ud og dens atmosfære er meget tåget. Det regner smeltet “glas”. Forskere har taget dette billede af
dens atmosfære.
Exoplanet B er:

Sommetider kaldet for Osiris. Denne exoplanet er meget varm og man har set gas stige fra dens overflade.
Den kredser tæt på dens stjerne. Den er meget større end Jorden. Forskere har taget dette billede af dens
atmosfære.
Exoplanet C er:

Dette er en superjord, mere end otte gange tungere end vores Jord. Den er mindre end en dag om at
kredse om sin stjerne. Forskere har fundet denne gas i dens atmosfære.
Exoplanet D er:

Dette er en enorm gaskæmpe, flere gange større end Jorden. Den kredser hurtigt om sin stjerne på lige
under tre dage. Dens atmosfære indeholder en gas, der optager noget lyseblåt, lilla og mørkeblåt fra
spektret. Kan du sige navnet på planeten og tegne spektret for den gas, der er fundet i dens atmosfære?
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Lektion 4

”Ikke for varmt,
ikke for koldt”
Guldlok-zonen

Kilde: NASA Ames/JPL-Caltech/Tim Pyle

Baggrund
Infrarød er en form for elektromagnetisk udstråling, men det er ikke synligt lys. Vi kan nogle gange mærke
dens varmende effekt på vores hud. Alt, som er varmt, afgiver også infrarød udstråling. Det gælder også
planeter, stjerner og mennesker. Når energi bliver overført fra en varmekilde, bliver den spredt over et konstant
voksende område. Dette betyder, at jo længere væk en genstand er, jo sværere er den at spore. Astronomer,
der leder efter exoplaneter, bruger infrarøde teleskoper for at afsløre svage glimt fra genstande i det ydre rum;
de kan spore genstande, der er for kolde og derfor for svage til at blive set i synligt lys.
I denne lektion vil børn bruge dataloggere til at måle temperaturer et stykke væk og bruge termokromatisk
papir til at måle hvor hurtigt energi bliver overført igennem forskellige materialer.

Mål
At lære at:
•

Planeten Jorden kredser om Solen i Guldlok-zonen i præcis den rigtige afstand og temperatur

•

Exoplaneter uden for vores solsystem spænder fra meget varme til meget kolde, afhængig af deres afstand
fra deres stjerne

•

Astronomer bruger specielle infrarøde teleskoper til at spore disse meget fjerne objekter

•

Energi bliver overført fra en højere temperatur til en lavere temperatur og dens intensitet aftager som den
kommer længere væk fra dens kilde

•

Arbejde videnskabeligt ved at forudsige, observere, skrive ned og bruge data til at drage konklusioner

Er vi alene?
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Ressourcer per gruppe af fire
Tablets eller mobiltelefoner med termografi-apps
(hvis de kan skaffes)

Farveskiftende termokromatisk papir, klippet ud i
små kvadrater
Diverse forskellige materialer og overflader
Plastik-petriskål med låg

Stopur
Isoleret kop, fx kaffekop med låg
Metalstegespid eller ske
Selvklæbende bånd
To dåser (valgfrit)
Termometer x 2 (valgfrit)

Forberedelse
En samling af infrarøde/normale billeder til udstilling
https://spaceplace.nasa.gov/ir-photo-album/en/
Dataloggere og computere til demonstrationer
Fjern mærkaterne fra to dåser. Mal den ene dåse sort med mat akrylmaling eller dæk dåsen i sort papir.
Forbered et sæt til hver gruppe, hvis det er nødvendigt.
Varmt vand (maks. 50ºC).

Kunstige farver, 7. maj 2000

Infrarød, 7. maj 2000

Infrarød, 22. juni 2000

Øverst er et billede af Mount Edna i udbrud. De to nederste billeder er taget af NASAs termoinfrarøde detektionssonde. Copyright: NASA.
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Lektion 4

”Ikke for varmt,
ikke for koldt”
Guldlok-zonen

Aktivitet
Introduktion
Vis eleverne nogle billeder på et whiteboard af teleskoper, der indsamler information fra rummet.
Nogle teleskoper, såsom Spitzer Rumteleskopet, indsamler information om planeters, stjerners og støvs
temperatur. Vi kalder disse for infrarøde teleskoper. Et andet eksempel er James Webb Rumteleskopet, som
forventes at blive lanceret i 2018. Se http://jwst-miri.roe.ac.uk eller https://www.jwst.nasa.gov/.
Spil det infrarøde spil på whiteboardet, ved hjælp af https://spaceplace.nasa.gov/ir-photo-album/en//. Ved at
køre ”kameralinsen” over billederne kan eleverne opleve, hvordan verden ville se ud, hvis vores øjne kunne
se infrarød udstråling. Forklar at nogle smartphones og tablets har teknologi, der sporer infrarød udstråling.
Eleverne kan undersøge hvordan termo/infrarøde billedapps på smarttelefoner eller tabletter, hvis de er
tilgængelige, kan bruges til at finde temperaturforskelle. Kan eleverne komme i tanke om anvendelser i
hverdagen?
Lærerdemonstration
Stil et tændt lys bagved en 2 liter Colaflaske, således at man ikke direkte kan se lyset. Peg en mobiltelefon
i kameraindstilling hen mod midten af flasken; man burde nu tydeligt kunne se lyset skinne klart på
telefonskærmen. Den nær-infrarøde del af spektret er bare en lille smule længere inde i det røde, end vores øjne
kan se. Nogle smartphones har ikke et nær-infrarødt filter, især på et fremadvendende kamera. Dette lader os
se noget af den elektromagnetiske stråling (lys), som varme genstande udsender. Et eksempel på dette er at se
et lys igennem a flaske Cola. Flammen er meget mere synlig igennem kameraet end med det blotte øje. Det er
også muligt at omdanne et webcam og fjerne det infrarøde filter.
http://www.instructables.com/id/Infrared-IR-Webcam/
Yderligere eksempler på billeder i det synlige og infrarøde kan findes ved at følge dette link: http://
coolcosmos.ipac.caltech.edu/image_galleries/shoe.html
Giv hver gruppe et par kvadratiske stykker termokromatisk papir og lad eleverne udforske deres egenskaber.
Kan de forklare, hvad der sker? Forklar kort, hvordan materialet virker (se lærerinformation). I grupper
undersøger eleverne yderligere det termokromatiske papirs egenskaber. De kan prøve at lægge papiret på
forskellige overflader eller i varme eller kolde hænder og observere farveskift.
Efter at have udforsket varmeskift kan eleverne planlægge en undersøgelse for at sammenligne, hvor effektive
forskellige materialer er som varmeledere. De opvarmer det termokromatiske papir ved at lægge kvadraterne
på låget af en petriskål halvt fyldt med varmt vand (maks. 500). Når papirstykkerne har skifter farve, skal
de hurtigt lægges på materialerne for at blive testet. Eleverne kan undersøge en mængde materialers og
overfladers varmeleder-evne ved først at forudsige og derefter måle hvor lang tid papiret er om at miste
varme og vende tilbage til dets oprindelige farve. De bestemmer hvilken metode, de vil bruge til at vise deres
resultater, f.eks. tabeller eller kurver og placerer materialerne i rækkefølge af deres varmeleder-evner.
Er vi alene?
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Fælles
Resultaterne fra hver gruppe kan samles på whiteboardet og diskuteret og kan senere vises i grafform.
Hvilket materiale var mest effektivt til at lede varme?
Hvilket materiale var ikke en god varmeleder?
Hvordan kan disse resultater være nyttige?
Kan de komme i tanke om praktiske anvendelser af termokromatiske materialer?
Forklar, at energi rejser fra en kilde og bliver ledt eller passerer igennem et materiale; jo længere væk fra den
kilde, desto lavere er temperaturen. Nogle materialer, såsom metaller, er meget gode varmeledere, der lader
varme passere igennem dem, mens andre er isolerende, det vil sige at materialet ikke er særligt effektivt
til at lade varme passere igennem. I det ydre rum føres varmeenergi igennem det tomme rum af en proces
kaldet stråling.

Udbygning
For at vise, hvordan energi bliver ledt igennem metal: Grupperne fylder en isoleret engangskop halvt med
varmt vand (maks. 50o C). Stil et metalstegespid eller en ske i koppen og læg låget på så den ene ende
af metallet er under vandets overflade og resten af metallet er sat igennem hullet i låget. Forsegl alle
mellemrum rundt om metallet med selvklæbende bånd. Eleverne kan forudsige, hvad de tror vil ske ved
temperaturen på den udsatte ende af spiddet eller skeen. Et medlem af gruppen holder enden af metallet,
mens en anden starter stopuret og fortæller gruppen, når man kan se at temperaturen stiger; tiden skrives
ned. Derefter sammenligner og diskuterer grupperne deres resultater. Hvis dataloggere er til rådighed, kan
man bruge temperaturfølere til at optegne skeernes eller spiddenes temperaturskift; lærere kan derefter
forbinde dataloggeren til en laptop og vise klassen grafen med temperaturen over tiden tegnet fra det
indsamlede data.
For at demonstrere varmestråling
Lærere kan bruge dette som en klasseforevisning eller lade hver gruppe oprette deres eget eksperiment.
Hæld den samme mængde koldt vand i de to ens metaldåser, hvoraf den ene er malet med tyk sort mat
akrylmaling eller pakket ind i sort papir og sæt et termometer eller en datalogger temperaturføler ind i
hver. Stil begge dåser i direkte sollys eller under en varmekilde såsom en lampe. Med tiden burde vandet i
den sorte dåse blive mere varmt end det i den skinnende dåse. Den skinnende dåse er dårlig til at opsuge
varmen, fordi den reflekterer meget af varmeenergien væk. Den sorte overflade er god til at optage
varmestråling, derfor stiger vandtemperaturen.
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Lektion 4

”Ikke for varmt,
ikke for koldt”
Guldlok-zonen

Lærerinformation
Varmeenergi bliver overført fra varme genstande til kolde på tre måder: Varmestrømning (konvektion),
varmeoverførsel (varmeledning) og varmestråling. Af disse er det kun udstråling, der ikke kræver kontakt. I
rummet har varmeenergi ikke noget medium at strømme igennem, så energien rejser i bølger gennem det
tomme rum. Infrarød er en form for lys, der falder lige udenfor synligt lys på det elektromagnetiske spektrum.
Lysbølger bærer energi; kortere bølgelængder har højere energi, mens længere bølgelængder har lavere energi.
Køligere genstande gløder på længere bølgelængder, mens varmere genstande gløder på kortere bølgelængder.
Ingen partikler er involveret i denne proces, i modsætning til under varmeoverførsel, så udstråling kan ske i det
tomme rum. Astronomer, der leder efter exoplaneter, bruger infrarøde teleskoper til at afsløre den svage glød
af genstande i det ydre rum. Exoplaneter er nemmere at opdage, når de er store og er nogle få døgn om at
kredse om deres stjerne. 51 Pegasi er et eksempel og er kendt som en varm Jupiter. Sådanne planeter når meget
høje temperaturer, da de er så tætte på deres stjerne og gløder stærkt i infrarødt lys. Spitzer blev det første
Rumteleskop, der lod astronomer finde lys fra ”varme Jupiter”-planeter.

Billedet viser Spitzer Rumteleskopet. Copyright: NASA.

Termokromatisk papir indeholder pigmenter, der er temperaturfølsomme. De skifter farve, når
de er opvarmede eller er kølet ned. Termokromatiske papirer kan bruges til at teste et materiales
”termoledningsevne” eller dets varmeledningsevne.
Metaller er ekstremt ledende materialer. Ledning gør det muligt for varme, energirige atomer, at støde ind
i køligere atomer længere henne i metallet og derved gøre disse atomer mere energirige. På denne måde
bevæger varmeenergi sig langs med genstanden.
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Infrarøde billeder viser en joggingsko lige efter at nogen har haft den på.
Yderligere eksempler på billeder i det synlige og infrarøde kan findes ved at følge dette link:
http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/image_galleries/shoe.html

Er vi alene?

Jagten på planeter uden for vores solsystem

36

Lektion 5

I transit

At finde exoplaneter
ved at måle et lysfald

En kunstners indtryk af en exoplanet med Jupitermasse på vej rundt om en stjerne. Kilde: ESO

Baggrund
Når en planet kredser om sin stjerne, passerer den muligvis imellem Jorden og sin stjerne, hvilket forhindrer
noget af lyset fra stjernen i at nå os. Dette kaldes et transit. Måling af ændringerne i lysets styrke over en
periode kan hjælpe forskere til at spore fjerne planeter og deres stjerner. I denne aktivitet lærer eleverne om
lys og skygger, exoplaneters transit foran en stjerne, stjerner som lyskilder og optagelse af lys.

Mål
At lære at:
•

Når en uigennemsigtig eller halvgennemsigtig genstand blokerer en lyskilde, danner det en skygge

•

Jo tættere genstanden er på en lyskilde, jo større er den skygge, der bliver dannet

•

Stjerner afgiver lys

•

Planeter kredser om stjerner og blokerer dermed noget af stjernernes lys

•

Planeter kan optage og reflektere lys

Ressourcer per gruppe af fire
Træ-ispinde eller spid
Pap
Sakse
Selvklæbende bånd
Polystyren sfærer i tre størrelser (eller brug papcirkler)
Lyskilde f.eks. en lommelygte eller LED lampe

Er vi alene?

Whiteboard
Datalogger og laptop (valgfrit)
Aktivitetsark 5a og 5b
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Forberedelse
Hav kugler i adskillige størrelser til rådighed f.eks. fodbold, skumbold, tennisbold
Forbered rolleemblemer for ”Transit-fotometrist” hvis det ønskes.

Aktivitet
Introduktion
Spørg eleverne hvad der sker, når en uigennemsigtig genstand bevæger sig hen foran en lyskilde. Demonstrer
ved at bevæge en genstand foran strålen fra klasseprojektøren og fang skyggen på whiteboardet. Eller brug en
lommelygte eller lampe og fang skyggen på hvidt pap eller et børnewhiteboard placeret bagved.
Stil spørgsmålene: Hvad sker der med skyggens størrelse, når en genstand bliver flyttet tættere på og længere
væk fra lyset? Hvordan kunne man finde ud af det?

Graf der viser
skyggestørrelse
i forhold til
afstand fra
lyskilden

Skyggestørrelse (cm)

I grupper skærer eleverne en lille figur eller form ud af pap og sætter det fast på en papbase, så den står ret
op. Eleverne planlægger deres undersøgelse, forudsiger hvad de tror, der vil ske og laver aktiviteten, mens de
nøje måler og skriver deres resultater op. De kunne måske tænke sig at bruge notateksemplet på Aktivitetsark
5a. Grupperne deler deres resultater og forklarer deres konklusioner. Hvad opdagede de? Hvad skete der med
skyggens størrelse, da figuren kom tættere på/længere væk fra lyskilden? Hvordan sørgede de for at alle
prøverne foregik under de samme vilkår? Kan de bruge tallene til at tegne en graf, der viser skyggernes størrelse
mod afstanden fra lyset?

Afstand (cm)

Vis denne tegnefilm, Transiting Exoplanet Graph, der viser en simuleret lyskurve som en planet kredser om
en stjerne: http://youtu.be/OX_QWa_v5rw
Efterlign en planets transit hen over dens stjerne ved hjælp af whiteboardet og klasseprojektøren som stjernen.
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Lektion 5

I transit

At finde exoplaneter
ved at måle et lysfald

Klassen bør følge skyggen på skærmen imens to børn kaster en bold fra den ene side af whiteboardet til den
anden. Prøv at brug forskellige størrelser bolde.
Eleverne efterligner i grupper en planets transit om dens stjerne ved hjælp af polystyrensfærer (eller
papcirkler) som exoplaneter og træspid eller ispinde til at holde planeterne. En lyskilde, såsom en lommelygte
eller en LED lampe repræsenterer stjernen. Ved at forbinde en datalogger til en laptop og måle lysstyrken,
burde man kunne se et fald i hvor meget lys man kan måle, når planeten rejser hen over lyskilden.
Vis eleverne Aktivitetsark 5b med et sæt grafer, der viser lys-niveauet gennem den tid en exoplanet kredser
om en stjerne. Graf a viser også hvordan grafen ville have set ud, hvis en større planet kredsede. Kan de tegne
en streg på b, c og d diagrammerne for at vise, hvordan kurven ville have set ud, hvis en mindre, hurtigere eller
langsommere planet kredser om stjernen?

Fælles
Udfordre hver gruppe til at efterligne en af lyskurverne vist på Aktivitetsark 5b. Kan de forklare hvordan
lyskurven ændres af transittens fart eller størrelsen på planeten, der kredser om stjernen? Diskuter de vigtigste
lærepunkter fra aktiviteterne. Mind eleverne om, at ved nøje observation af en stjernes lysstyrke (luminositet)
gennem et stykke tid, kan forskere spore et lillebitte fald i mængden af lys, vi ser fra stjernen. De kan måle
denne lysstyrke og skabe en graf, der hedder en lyskurve. Planeter er som regel meget små sammenlignet
med deres stjerne, så derfor falder lyset ekstremt lidt. Planeter på størrelse med Jorden er især svære at finde.
Exoplaneter der er store, er nemmere at finde, især når vi kan finde mange kredsløb. NASAs Kepler Mission har
observeret det samme område af himmelen i årevis, cirka 100.000 stjerner og håber at finde transit: https://
kepler.nasa.gov/index.cfm
Vis det følgende: En interessant tegnefilm, der forklarer Kepler Missionens arbejde og hvordan teleskopet
opdager planeter:
https://kepler.nasa.gov/multimedia/Interactives/HowKeplerDiscoversPlanetsElementary/flash.cfm
Lightgrapher: https://kepler.nasa.gov/education/ModelsandSimulations/lightgrapher/

Udbygning
Man kan lave en lyskasse ud af en skoæske. Lav et hul igennem den ene ende, som man kan skinne en lyskilde,
såsom en LED lommelygte, igennem. I den anden ende, laver man et hul direkte overfor lyskilden. Klip en
halvcirkel i låget tæt på enden med lyskilden. Sæt en pind igennem hullet og sæt en modellervokskugle fast
til den ene ende af pinden. Dette repræsenterer planeten; sørg for at planeten er i lysstrålen. Flyt pinden
med planeten på fra den ene ende af det halvcirkel-formede hul til den anden. Dette repræsenterer en del af
kredsløbet. Brug en mobiltelefon eller iPad ved kiggehullet til at filme planetens rejse, mens den bliver flyttet
rundt i hullet, for at undgå at kigge direkte på lyset.
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Lektion 5
Aktivitetsark 5a

Bilag

Vores spørgsmål er

Vi forudsiger

Vi vil ændre

Vi vil måle

Disse ting vil vi ikke ændre på

Vores resultater
Afstand fra lyskilde (cm)

Skyggestørrelse (cm)

Vores resultater

Er vi alene?
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Bilag

Lektion 5
Aktivitetsark 5b

Her er fire kopier af den same lyskurve tegnet under en planets transit over dens stjerne.
Graf a) viser også den kurve (blå), man fik, da en større planet kredsede om stjernen.
Tegn en kurve til på graferne og vis: b) en mindre planet, c) et hurtigere transit og d) en langsommere planet.

Lysstyrke %

Graf B

Lysstyrke %

Graf A

Tid

Lysstyrke %

Graf D

Lysstyrke %

Graf C

Tid
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Lektion 6

Må kraften være med dig
Hvordan man laver en
elektromagnet

Exoplanet med høje niveauer af elektromagnetisk udstråling. Kilde: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC)

Baggrund
Opdagelsen af exoplanet Proxima b, en planet der muligvis er ligesom Jorden og som kredser om Proxima
Centauri, den nærmeste stjerne til vores egen Sol, skabte adskillige spørgsmål om, hvorvidt den understøtter
liv. Kæmpe mængder udstråling, der strømmer ud fra dens stjerne, bombarderer denne exoplanet. Siden den
er tættere på sin stjerne end Jorden er på Solen, kræver det at den har et meget stærkt magnetisk felt, for
at sikre livets overlevelse. Et magnetisk felt rundt om hele Jorden beskytter alle levende væsener fra farlige
kosmiske stråler.
I denne aktivitet undersøger eleverne magneter, laver en simpel elektromagnet og udforsker dens egenskaber.

Mål
At lære at:
•

Magnetiske poler optræder parvis

•

Modsatte poler tiltrækker hinanden og ens poler frastøder hinanden

•

Nogle materialer er tiltrukket af magneter

•

En elektrisk strøm i en ledning producerer et magnetisk felt rundt om ledningen

Ressourcer per gruppe af fire
Magneter: Stang, rund, hestesko x 2
Plastik beholder med:
Isoleret ledning (minimum 2m)
Afisoleringstænger
Store jernsøm x 2 (tykt og tyndt)
Papirklemmer

Er vi alene?

AA batteri x 3
Batteriholder
Kontakt
Ledning med krokodilleklips x 2
Tape
Sakse
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Forberedelse
Lærere kan lave simple elektriske kontakter med eleverne, hvis kommercielle kontakter ikke er tilgængelige.
(Instrukser i lærerinformationen).
Lærere kan forberede emblemer til astrofysiker-rollen.
Lav og test en elektromagnet før aktiviteten. Magnetstyrke varierer afhængig af hvor mange løkker der er.

Aktivitet
Introduktion
Vis eleverne et billede af exoplanet Proxima b og forklar, at det er en fjern planet, der kredser om en stjerne,
der hedder Proxima Centauri, den tætteste stjerne på vores Sol. Selvom planeten kredser om sin stjerne i
den beboelige zone, oplever den meget voldsomme vinde - 2000 gange kraftigere end dem på Jorden, og
den bliver bombarderet med stråling. Det ville være nødvendigt med et magnetisk felt rundt om planeten,
hvis muligt liv skulle beskyttes.
I denne aktivitet kan eleverne frit udforske forskellige magneter, ved at afprøve tiltrækning og frastødning
imellem polerne og magnetisk styrke. De undersøger også materialer, der er tiltrukket af magneter. Når resultaterne er blevet diskuteret, forklar at elektricitet kan bruges til at lave en magnet; dette hedder en elektromagnet.
Hver gruppe bruger materialerne fra beholderne til at lave en elektromagnet. Først tester de, hvor effektiv
den er ved hjælp af papirklemmer. Derefter diskuterer grupperne, hvilke materialer de kunne tænke sig at
teste med deres elektromagnet, før de henter et udvalg af materialer.
Undersøg
Hvor mange papirklemmer vil elektromagneten tiltrække?
Hvis man ændrer antallet af løkker på ledningen, ændrer man så også magnetens styrke?
Er der en forbindelse mellem antallet af løkker og antallet af papirklemmer, som magneten kan tiltrække?
Kan du tilføje en kontakt for at tænde og slukke for elektricitetstilstrømningen og derved din magnet?
Hvilken effekt har det på magneten, hvis man øger strømspændingen ved at bruge et stærkere batteri eller
tilføjer flere batterier?
Påvirker det magnetens styrke, hvis man bruger et længere, kortere, tyndere eller tykkere søm?
Hvilke materialer kan du løfte ved hjælp af magnetisk tiltrækning?
De data, eleverne indsamlede under deres udforskning af forbindelsen mellem antallet af ledningsløkker og
hvor mange papirklemmer, der blev tiltrukket, kan senere blive fremvist i en præsentation eller på en plakat.
Er vi alene?
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Lektion 6

Må kraften være med dig
Hvordan man laver en
elektromagnet

Antal løkker:

Antal papirklemmer:

Fælles
Hver gruppe vælger en metode til at dele deres opdagelser med klassen. Opsummer resultaterne på whiteboardet.
Fandt grupperne en forbindelse mellem antallet af ledningsløkker og elektromagnetens styrke? Gjorde de deres
magnet stærkere? Hvordan? Hvilke materialer var tiltrukket af magneten? Er grupperne enige?

Udbygning
Eleverne kunne udforske exoplanet Planet HD 209458b Osiris, en varm Jupiter cirka en tredjedel større og
lettere end Jupiter. Proxima b kunne også udforskes. https://www.nasa.gov/content/goddard/hubbles-newshot-of-proxima-centauri-our-nearest-neighbor/
https://en.wikipedia.org/wiki/Proxima_Centauri_b

Lærerinformation
Man mener at vores planets magnetiske felt bliver skabt dybt nede i Jordens kerne. Som Jorden drejer,
hvirvler væske i planetens kerne rundt. Det flydende jern leder elektricitet og skaber elektriske strømme,
som danner magnetiske felter. Forskere har udviklet en metode som lader dem skønne magnetfeltet
for en fjern exoplanet, der kredser om en stjerne og som er uden for vores solsystem. De brugte Hubble
Rumteleskopet til at observere når en planet passerer henover stjernen. Derefter studerede de planetens
atmosfæres optagelse af stjernens udstråling og skønnede hvor store de magnetiske felter rundt om
planeten er.
Magnetiske felter bliver produceret når elektroner i en metallisk genstand hvirvler i samme retning. En
elektromagnet er en slags magnet der bruger elektricitet, og et magnetisk materiale, såsom jern til at
producere magnetiske felter. Vi kan ikke se magnetiske felter, men vi kan måle deres virkninger.

Er vi alene?
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For at lave en simpel elektromagnet:
•

Fjern isoleringen fra ledningens ender

•

Læg ressourcerne i en plastik beholder der ikke leder elektricitet

•

Hold ledningen cirka 20 cm fra dens ende. Placer den på hovedet af et søm og vikl den rundt om sømmet.
Bliv ved at vikle ledningen rundt om sømmet op til sømmets top uden at overlappe ledningen.

•

Sørg for at du vikler sømmet med ledningen løbende i samme retning, så elektriciteten kan strømme i
en retning.

•

Forbind ledningens ender til de to terminaler - de positive og negative ender af batteriet - og læg et
stykke tape eller en elastik henover hver for at beholde en forbindelse.

•

Når den anden ende af ledningen bliver sat til, vil batteriet begynde at lede elektricitet igennem
ledningsløkken, og sømmet vil blive magnetisk.

•

Hvis man bytter rundt på forbindelserne, bliver der også byttet rundt på polariteten i det magnetiske
felt, man har skabt.

•

Test elektromagneten ved at placere den ved siden af en papirklemme eller andre metaller.

Simpel kontakt
For at lave en simpel kontakt: To små søm, hver med en papirklemme placeret under spidsen af sømmet, bliver
banket ind i et lille stykke træ. Ledningerne er sat fast på hver søms hoved med krokodilleklips. Man afslutter
kredsløbet ved at svinge papirklemmerne ind i hinanden. Følg linket nedenunder for instrukser om at lave denne
og et andet eksempel på en simpel kontakt.
http://homeschoolandthings.blogspot.co.uk/2013/03/making-simple-switch-for-electrical.html

Er vi alene?
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Lektion 7

Kan I høre mig?

Kommunikation gennem rummet

Artist rendition of CLUSTER spacecraft. Copyright: NASA

Baggrund
Med ESAs fire Cluster rumfartøjer har forskere opdaget, at Jorden og andre planeter med magnetiske felter,
såsom Jupiter og Saturn, udsender radiosignaler, der rejser igennem rummet i en smal stråle. Disse ’beskeder’
kan kun findes og forstås af store radioteleskoper.
I denne aktivitet efterligner eleverne forskellige måder at sende beskeder over afstande, inklusive radiobølgers
rejsen igennem rummet. De arbejder videnskabeligt ved at undersøge snor-telefoner og lytter til Jordens
naturlige lyde.

Mål
At lære at:
•

Elektromagnetiske bølger rejser igennem Rummet

•

Forskere opfanger disse bølger med radioteleskoper

•

Disse bølger bliver så omdannet til lyde

•

At arbejde videnskabeligt ved at forudsige, oprette en reel test, indsamle og fortolke data

Ressourcer per gruppe af fire
Engangskopper x 2
Dåser x 2
Snor
Ståltråd
Nylontråd
Er vi alene?

Målepind/målebånd
Aktivitetsark 2a
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Ressourcer til lærerdemonstration
Airzooka eller papæske
Et stykke sølvpapir
Polystyrenkopper

Bløde bolde i forskellige farver
Paraply

En airzooka kan købes på internettet eller laves fra en papæske, hvis en færdiglavet airzooka ikke er til
rådighed. (Se lærerinformation).
Hav en analog radio ved hånden.
Lav et lille hul i bunden af hver dåse og kop.
Lærere kan forberede rolleemblemer til ”radioastronomer” til denne undersøgelse.

Aktivitet a Undersøg måder at sende beskeder over en afstand
Introduktion
Start lektionen med en demonstration, der vil fange fantasien. Sæt en snor tværs over klasseværelset og
hæng et stykke sølvpapir fra snoren eller få en af eleverne til at holde sølvpapiret oppe. Brug en airzooka til
at sende en luftbølge igennem rummet for at vibrere sølvpapirstykket. Bed derefter frivillige om at sætte
en polystyrenkop på hovedet. Ret airzookaen mod hver kop, sigt og fyr, hvilket får kopperne til at rokke og
falde. Kan eleverne forklare, hvad de tror, der sker? (Man kan også slå bækkener sammen for at vise, hvordan
man kan lave en luftbølge, der slukker et lys).
Forklar at selvom vi ikke kan se luft bevæge sig over sølvpapiret eller kopperne, kunne vi se eller mærke
resultatet af den bevægelse. Ligeledes kan vi ikke se radiobølger, der rejser lange afstande gennem rummet,
men vi ved, at de er der, når først de er opfangede og lavet om til lyd.
Spørg eleverne om de kan finde på nogle måder at sende beskeder over en afstand her på Jorden. Diskuter
deres forslag. Vis eleverne to enkle ting – papirkopper og snor – som kunne bruges til at sende en besked. Kan
de foreslå hvordan? Udfordre dem til at teste deres ideer. I par udforsker eleverne det at sende beskeder med
papirkopper og snor. I grupper identificerer de hvilke variable faktorer, der kan ændres og planlægge hvordan
de kunne oprette en undersøgelse. De kunne muligvis tænke sig at bruge Aktivitetsark 2a, (fra lektion 2) for at
støtte deres planlægning ved at svare på sådanne spørgsmål som:
Påvirker snorens længde/type den lyd, der bliver modtaget?
Hvad sker der når snoren er stram/løs?
Gør det nogen forskel hvilken type kop man bruger eller hvilket materiale koppen er lavet fra?
Vil snor-telefonerne virke rundt om hjørner?
Eleverne indsamler og nedskriver dataet og deler deres resultater med klassen.
Hvilken type snor eller kop ville de anbefale og hvorfor?
Er vi alene?
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Lektion 7

Kan I høre mig?

Kommunikation gennem rummet

Fælles
Forklar at alle lyde er produceret af vibrationer, og lyde kan rejse igennem luft, faste stoffer og væske.
Vibrationer, genereret ved at snakke ind i koppen, rejser langs med snoren hen til den anden kop. Luft i
koppen og knoglerne i kraniet vibrerer og disse vibrationer når vores ører. Vores hjerner afkoder denne
information som genkendelige lyde. Den følgende korte video kan bruges til at understøtte elevernes læring:
https://www.youtube.com/watch?v=HMXoHKwWmU8

Aktivitet b Undersøgelse af radiobølger
Introduktion
Understreg at radiobølger er meget anderledes end lydbølger. Forklar at elektromagnetiske bølger rejser
gennem Rummet uden at der er noget luft. Nogle af disse bølger kaldes radiobølger. Forskere har fundet en
måde at indsamle radiobølger og lave dem om til signaler, som rejser til vores ører.

Aktivitet
Dernæst efterligner eleverne elektromagnetiske bølgers rejsen igennem Rummet til radioteleskopet. Ved
at bruge bløde bolde i forskellige farver for at repræsentere de elektromagnetiske bølger, kaster frivillige
på den ene side af rummet boldene hen mod ”radioteleskopet”, en åbnet paraply holdt med den buede
side mod klassen af en frivillig på den anden side af rummet. Vælg en af farverne for at repræsentere de
nyttige radiobølger. Når alle boldene er blevet kastet, beholder man kun de bolde af den valgte farve, som
er blevet ”fanget” af paraplyen, mens de andre bliver fjernet. Forklar at meget af udstrålingen, repræsenteret
her af de forskellige farvede bolde, bliver afgivet af stjernerne, repræsenteret af eleverne og rejser igennem
Rummet. Udstrålingen bliver opfanget af radioteleskopet, repræsenteret af paraplyen. Kun udstråling af
visse bølgelængder, kaldet radiobølger, kan bruges af teleskopet, hvor det bliver lavet om til signaler, vi kan
forstå.

Lærerdemonstration
Brug en analog radio til at lade eleverne opleve den lyd vi hører, når en radio ikke er stillet ind og hvordan
indstilling producerer en klar lyd. Ligeledes ville vi ikke kunne forstå radiobølger, medmindre deres energi
blev lavet om til vibrationer, som vi hører som lyde.

Er vi alene?
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Fælles
Forklar at Jorden og andre planeter har en måde at råbe ”jeg er her!” til resten af galaksen. Men disse
beskeder kan kun høres og forstås ved hjælp af store radioteleskoper. Lyt til en optagelse af Jordens
naturlige ”lyde”: http://www.esa.int/esaKIDSen/SEM5QPSHKHF_LifeinSpace_0.html

Udbygning
Entusiaster kunne bygge eller købe en transmitter, for at eleverne kan sende beskeder.
Eleverne kunne også indspille deres egen radiooptagelse.
Man kunne også udforske morsekode. Der er en iPhone kaldet Morse-It, som oversætter tekst til Morse bip
eller glimt. Eleverne kunne måske bygge et elektrisk kredsløb, der inkluderer en summer og sende beskeder
ved hjælp af Morsekode mønstrene. En LED-lampe kunne bruges i stedet for en summer. I stedet for kunne
man også bruge en lommelygte til at sende beskeder som mønstre af lysglimt. Forklar at lys kan bruges på
denne måde til at overføre information.
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Morsekode vist i diagrammet ovenfor.

Er vi alene?
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Kan I høre mig?

Lektion 7

Kommunikation gennem rummet

Lærerinformation
Objekter i rummet, såsom planeter, exoplaneter, stjerner, støv og gas afgiver elektromagnetiske bølger på
mange forskellige bølgelængder. Noget af det lys de afgiver har meget lange bølgelængder – nogle er så lange
som en mil. Disse lange bølger bliver kaldt for radiobølger og er en del af en større gruppe af bølger, der bliver
klassificeret som det elektromagnetiske spektrum. Siden radiobølgerne er så store/lange, bruger man specielle
teleskoper kaldet radioteleskoper til at opfange dem. De er meget større end de teleskoper, man bruger til at
opfange synligt lys. Disse store teleskoper peger mod stjernerne eller planeterne, og astronomer kan lære om
deres struktur, bevægelser og sammensætning ved at studere de radiobølger, der kommer derfra. Astronomer
kan bruge instrumenter til at omdanne radiobølger til lyd og billeder.

Lav en airzooka
Du skal bruge:
Papæske
Tape
Saks
Passer
Kuglepen
Forsegl alle æskens kanter. Tegn et rundt hul i midten af den ene ende af æsken, klip det ud og forsegl hullets
kanter med tape. Slå modsatte sider af æsken samtidig med hinanden med hænderne, så luft bliver tvunget ud
gennem hullet. Ret den undslupne luft mod et mål såsom en bunke papirkopper og prøv at vælte dem.
Er vi alene?
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Lektion 8

Lav musik i stil med
exoplaneterne

TRAPPIST-1 System - Illustration Copyright: NASA

Baggrund
Spitzer Rumteleskopet afslørede for nylig syv planeter ligesom Jorden. De bliver astronomisk set kaldt for b, c, d, e,
f, g, og h og kredser om stjernen TRAPPIST-1. Planeterne kunne spores, mens de var i transit foran stjernen, hvor de
nogle gange blokerede en lillebitte del af stjernens lys. Der er et mønster i den måde, planeterne kredser om stjernen.
I denne time bruger eleverne genstande fra hverdagen til at lave simple instrumenter, såsom en panfløjte fra
sugerør, til at spille syv noder og bruger deres fantasi til at udvikle melodier ved at bytte om på disse noder.

Mål
At lære at:
•

Lyde bliver lavet af vibrationer

•

En lyds tonehøjde kan ændres

•

Exoplaneter kan passere deres stjerner i transit i et regelmæssigt mønster.

Ressourcer per gruppe af fire
Sugerør (helst papir)
Sakse x 2
Flasker eller glas fyldt op med forskellige mængder vand
Trommestikker x 2
Elastikker (forskellige størrelser)
Tom lommetørklædeæske
Plastiklinealer x 2
Er vi alene?
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Lav musik i stil med
exoplaneterne

Lektion 8

Forberedelse
Lærerne kan forberede emblemer til lydingeniør-rollen.

Aktivitet
Introduktion
Introducer eleverne for stjernen TRAPPIST-1 og dens syv planeter afsløret af Spitzer Rumteleskopet. (Vis
billede af TRAPPIST-1)
http://cdn.sci-news.com/images/enlarge3image_4728e-TRAPPIST-1.jpg
Se tegnefilmen af planeterne i transit henover TRAPPIST. Kredsløbenes fart er blevet sat op for at passe ind i en
video på et minut.
http://www.spitzer.caltech.edu/explore/blog/371-Making-Music-from-Exoplanets
Forklar, at en musiker har komponeret noget musik baseret på timingen af disse syv Jordagtige planeters
transitmønstre. Han ledsagede hver planet transit med en musikalsk node af samme navn og tilføjede nogle
simple baggrundsinstrumenter og et trommespor.
Giv eksempler på andre exoplanet systemer, såsom Gliese eller Kepler, der består af forskellige antal
planeter i kredsløb.
https://exoplanets.nasa.gov/resources/174/
https://www.nasa.gov/ames/kepler/kepler-186-and-the-solar-system
Eleverne klipper sugerør ud for a lave syv ”panfløjter” i forskellige størrelser, der hver har en spids, flad ende,
som laver en forskellig tone eller vibration, når man puster igennem den flade ende. Kan eleverne skiftes
til at puste i dem for at lave en melodi? I grupper bruger eleverne de syv noter som en basis melodi og
komponerer deres egen musik.
Vi har lavet musik baseret på TRAPPIST transit’en. Kan de lave en melodi baseret på de andre systemer?
De kunne prøve at banke let til flasker eller glas fyldt med vand på forskellige niveauer, tromme,
svirpe til linealer der stikker ud over en bordkant eller svirpe til elastikker strakt hen over en tom
lommetørklædeæske.
Kan grupperne komponere en rap til deres rytmer?

Er vi alene?
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Fælles
Hver gruppe udfører deres komposition for klassen. Kan de foreslå nogle forbedringer af musikstykkerne?
I Lektion 7 lærte eleverne, at planeter med et magnetisk felt producerer signaler, som man kan finde ved hjælp
af radioteleskoper. En fremmed race af rumvæsener, der opfanger Jordens radiosignaler, vil høre en serie af pip
og fløjt – lidt ligesom at lytte til R2D2, robotten fra Star Wars!
Lyt igen til Jordens pip og fløjt på ESA Kids: http://www.esa.int/esaKIDSen/SEM5QPSHKHF_LifeinSpace_0.
html
Lyt til et klip fra Star Wars, fem-node kendingsmelodien fra filmen Close Encounters of the Third Kind eller
andet rumtematisk musik.

Udbygning
Eleverne kunne præsenteres for et computerprogram til at lave deres egne musiske kompositioner baseret
på TRAPPIST-1 kredsløb-mønstret. Beatwave er en interessant app, der kan bruges på iPad’en. App’en giver
mulighed for at komponere simple rytmer, melodier, parallelmelodier og tilføje baggrundsinstrumenter.
Scratch programmet
Hver af TRAPPIST-1 planeterne er forskellig tid om at kredse om deres hovedstjerne. Keplers Lov fortæller os
at jo længere væk en planet er fra stjernen, desto længere tid tager kredsløbet.
I dette Scratch projekt svarer hvert omløbs tid forholdsmæssigt til de rigtige TRAPPIST-exoplaneters
omløbstider. Hver gang en planet fuldender et kredsløb, laver modellen en anden lyd.
https://scratch.mit.edu/projects/153216618/
Lydene er fordelt på følgende måde, men kan nemt ændres
inde i modellen:
B – Chomp		
E – Meow 		
H – Goose

C – Boing 		
F – Alien Creak2

D – Cricket (chirp)
G – Bass beatbox

Hvor lang tid hvert kredsløb tager kan findes I Scratch
modellen og bliver angivet i sekunder.
Ratioslideren på modellen kan bruges til at producere
multipla af hver kredsløbs periode. F.eks. hvis forholdet er sat
til to vil perioden for TRAPPIST-1b være 3.02 sekunder og for
TRAPPIST-1h vil den være 40 sekunder.
Er vi alene?
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Lektion 8

Lav musik i stil med
exoplaneterne

Aktiviteter
Klik på pilen: Identificer de forskellige lyde, der bliver spillet. Sæt dem i rækkefølge (fra korteste til længste).
Klik stop for at for at stoppe lydene.
Tag tid på hver af dem: Skab en tabel over omløbsperioden (sekunder). Check ved at klikke på hver planet for
at spille hver lyd enkeltvis. De rigtige planetdata kan man finde på Wikipedia her: https://en.wikipedia.org/wiki/
TRAPPIST-1#/media/File:PIA21425_-_TRAPPIST-1_Statistics_Table.jpg
Eleverne kunne efterligne kredsløbene ved at gå rundt om en “stjerne” og prøve at time deres kredsløb således
at de passerer det samme punkt, når lyden af deres planet bliver spillet. Den fysiske efterligning af kredsløbene,
hvor hvert barn repræsenterer en planet, der går eller løber rundt om en central stjerne, vil muligvis hjælpe
dem til forstå planetens afstand fra stjernen og hvor hurtigt den bevæger sig i forhold til de andre planeter.
Det vil måske også hjælpe dem til at forstå, hvad de virkelig laver med Scratch-programmeringsaktiviteten – at
de forskellige lyde repræsenterer et komplet kredsløb. De ville være nødt til at sætte kredsløbenes afstande i
en skala, ellers tager nogle måske dage at fuldende. Derfor ville en nyttig matematikaktivitet være at skabe en
passende skala, der kan repræsenteres i klassen. Man er nødt til at gå ud fra, at de alle er cirkulære kredsløb (og
ikke ellipser, som de jo faktisk er). Ved at lege med ’ratioslideren’ kan eleverne finde den bedste mulighed, der
gør det muligt for alle planeterne at fuldende deres kredsløb i sikkerhed. De beregner, hvor længe deres lyds
periode er, og tjekker det så.
Ivrige programmører kunne gå længere ved at tilføje planeternes kredsløb til modellen. Et eksempel på
roterende bevægelse i Scratch kan ses her: https://scratch.mit.edu/projects/11439426/

Udbygning
Brug kredstidsdataet til at skabe en lignende musikalsk komposition til vores solsystem og sammenlign de
to systemer.
Lav en Scratch tegnefilm af exoplaneterne der drejer rundt om TRAPPIST-1.
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Lektion 9

Exoplanet rejsebureau

Udforskning af fremmede verdener

Kilde: IAU/L. Calçada

Baggrund
I denne aktivitet undersøger eleverne information om exoplaneter. Baseret på denne information bruger
de deres fantasi og arbejder kreativt med at designe og beskrive en ny exoplanet. De tænker over
nøglekendetegnene og de tilpasninger, som levende ting ville være nødt til at lave for at overleve planetens
miljø.

Mål
At lære at:
•

Exoplaneter og deres stjerner er millioner af lysår fra vores solsystem

•

Betingelserne på disse planeter er forskellige fra planet til planet

•

Levende ting tilpasser sig på forskellige måder med tiden for at overleve miljøets vilkår

•

Livet kan eksistere i andre solsystemer i en anden form end den på Jorden

Ressourcer per gruppe af fire
Papir
Farvede tusser og farveblyanter
Adgang til bøger, tabletter eller computere
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Exoplanet rejsebureau

Lektion 9

Udforskning af fremmede verdener

Forberedelse
Forbered rolleemblemer til galaktiske astronomer og astrobiolog, hvis det ønskes.

Introduktion
Forklar eleverne, at i denne lektion skal de først være exogalaktiske astronomer for at finde information om,
og designe, en fjern exoplanet. Som astrobiologer skal de derefter undersøge og designe unikt fremmed liv
og beskrive, hvordan det har tilpasset sig efter vilkårene på deres fjerne planet.
Begynd med at tage eleverne med på en spændende rejse til fjerne verdener ved at bruge den interaktive
http://eyes.jpl.nasa.gov/eyes-on-exoplanets.html
Vis eleverne billeder fra NASA-siden:
www.exoplanets.nasa.gov/alien-worlds/exoplanet-travel-bureau
Der er et udvalg af plakater på internetsiden, der reklamerer for forskellige exoplaneter og understreger hver
planets unikke kendetegn.
TRAPPIST-1_Planet hop from TRAPPIST-1
PSOJ3188.5-22 _Where the night life never ends
HD4037G_Experience the gravity of a super earth
KEPLER-16B_Where your shadow always has company
51 Pegasi-b_Greetings from your first exoplanet
KEPLER-186F_Where the grass is always redder
Disse exoplaneter går i størrelse fra super-Jorde til mini-Neptuner. Nogle er stenede, andre er tørre som
ørkner, nogle er vulkanske, nogle er skoldhede eller iskolde, nogle hærges af kraftige vinde eller bliver
bombarderet af intens stråling.

Aktivitet a
Hver gruppe undersøger adskillige exoplanetsystemer og ved hjælp af denne information, laver eleverne en
detaljeret beskrivelse af deres fjerne verden. Derefter designer de en plakat, der reklamerer for deres planets
nøgletræk.
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Aktivitet b
Hvis liv kunne understøttes, hvilken form ville det tage? Hvilke slags tilpasninger ville levende ting have været nødt til
at lave for at overleve planetens miljø? Astrobiologer er interesserede i at opdage de vilkår, som kræves for liv, såvel
som hvordan livet måske kunne se ud. Eleverne leger, at de er astrobiologer, der udforsker ekstreme vilkår på Jorden
og hvordan de levende ting, der overlever der, har tilpasset sig. De bruger denne information til at beskrive den slags
fremmed liv, der måske eksisterer i deres opdigtede nye verden. De tegner og navngiver dette nye liv og påpeger
nøgletrækkene.

Fælles
Grupperne præsenterer deres designs for deres egen eller en anden klasse og beskriver deres fremmede verden i
detaljer. De forklarer hvordan levende ting har tilpasninger, der gør dem velegnede til deres miljø.

Udbygning
Hvis det var muligt, hvilken exoplanet ville eleverne rejse til eller sende en sonde til at udforske og hvorfor?
Understreg, at det er umuligt at rejse til disse fjerne exoplaneter, fordi de er så umådeligt langt væk. Hvilken slags
sted ville det være? Hvis de kunne vælge dens træk, hvad ville gøre den ideel for opfyldelse af lykke og trivsel?
Hver gruppe kunne måske tænke sig at komponere musik som ledsagelse til deres plakat. De kunne også designe,
bygge og pynte en model for at vise nøgletrækkene ved deres valgte, fjerne verden. Yderlige aktiviteter på tværs af
pensum kan forbindes, såsom billedkunst, drama, teknologi, ingeniørvidenskab, geografi, dansk og it.
Voyager
I 1977 blev de to ens rumfartøjer Voyager 1 og 2 sendt ud for at udforske områder i rummer, hvor ingen på Jorden
nogensinde er nået til. De er begge to længere væk fra Solen end Pluto er og fra data, der bliver sendt tilbage til
Jorden, håber forskere at lære mere om området mellem stjernerne – kaldet for interstellar Rummet. Rumfartøjerne
bærer på en 12 tommer guldbelagt kobber disk der indeholder lyde og billeder, der er udvalgt for at give et billede at
Jordens brede vifte af liv og kulturer.
Hvad kunne eleverne tænke sig at lagre på en sådan disk, der skulle sendes på en mission til en fjern planet
udenfor vores galakse?
Hvordan ville de beskrive mennesket og menneskeheden?
Hvad gør dem glade?
Hvilke kvaliteter synes de er mest attråværdige hos mennesker?
Hvilke fritidsinteresser, dyr, geografiske kendetegn eller musik ville de inkludere?
Hvis de blev bedt om at skrive et brev til et rumvæsen, hvad kunne de så tænke sig at sige?
Eleverne kunne optage en video eller indtale en besked, komponere musik, lave noget på computeren,
robotarbejde, kunst eller fotografering. Der er god mulighed for tværfaglig tilgang, som tiltaler alle aldre og evner.
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Bilag

Bilag 1
Rolleemblemer

Alle klasselektioner kræver at elever arbejder sammen i grupper af fire. Hver elev er ansvarlig for hver sin
arbejdsrolle i gruppen, og bærer et emblem, for at vise, hvad rollen indebærer. Sådan et rollespil kan hjælpe
eleverne med at forstå den brede vifte af karrieremuligheder, der er indenfor rumindustrien. Billederne forneden
kan fotokopieres på pap og lavet til emblemer. Eleverne bør opmuntres til at bytte emblemer i efterfølgende
timer; dette vil lade alle eleverne opleve hvad hver rolle indebærer.
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Bilag
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Rolleemblemer

Astrobiolog

Astrobiolog

Astrobiolog

Administration

Ressourcer

Kommunikation

Astrobiolog

Astrobiolog

Projektleder

Sikkerhed på arbejdspladsen

Astrofysiker

Astrofysiker

Astrofysiker

Administration

Ressourcer

Kommunikation

Astrofysiker

Astrofysiker

Projektleder

Sikkerhed på arbejdspladsen

Jagten på planeter uden for vores solsystem

59

Bilag
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Bilag
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Bilag
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Bilag
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ESERO (European Space Education Ressource Office) er grundlagt under den europæiske
rumfartsorganisation ESA. Formålet med ESERO er at styrke undervisningen og viden inden for naturfag
med fokus på rummet og rumfart.
ESERO Danmark blev startet i 2017 efter at Danmark i en årrække havde været medlem af ESERO
Nordic. Der er en række forskellige aktiviteter arrangeret af danske ESERO-partnere. Du kan læse mere
om ESERO Danmark, finde lærerkurser og mere undervisningsmateriale på
Er vi alene?
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