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Emner: Matematik, naturvidenskab 

Aldersgruppe: 8-12 år

Kategori: Elevaktivitet

Sværhedsgrad: Middel

Lærer-forberedelse: 45 minutter

Nødvendig lektionstid: 2 timer, fordelt ud på 
mindst 2 lektioner

Prisklasse: Lav (0-100 kroner)

Lokale: Klasseværelset og derhjemme (lektier)

Nøgleord: Månen, naturvidenskab, matema-
tik, vand

Udvinding af vand fra “måne-iskerner” 

 Fakta-ark                       

   Læringsmål                                                                         
•	 Udregne hvor meget vand én person bruger på en gennemsnitlig dag
•	 Lære	at	der	findes	is	på	nogle	af	de	områder	af	Månen,	som	ligger	i	permanent	skygge
•	 Anslå	hvor	meget	måne-jord	der	er	nødvendigt	for	at	udvinde	den	mængde	vand,	som	én	person	

bruger på en gennemsnitlig dag
•	 Forståelse	for	at	filtreringssystemer	kan	bruges	til	at	skille	flydende	og	faste	materialer	fra	

hinanden
•	 Arbejde	videnskabeligt:	stille	forsøg	op,	lave	systematiske	målinger	og	tage	data
•	 Problemløsning	ved	brug	af	addition,	multiplikation,	division;	målinger	og	konvertering	af	enheder

  Kort beskrivelse                                        
I dette sæt øvelser kommer eleverne til at 
bruge en dag på at undersøge omtrent hvor 
meget	 vand	 de	 bruger	 til	 forskellige	 daglige	
aktiviteter.	 Dette	 efterfølges	 af	 et	 forsøg	 i	
klasseværelset,	 hvor	 de	 skal	 bruge	 “Måne-
iskerner”	 der	 allerede	 er	 forberedt	 til	 dem,	
og	 filtrere	 vand	 ud	 fra	 dem.	 De	 skal	 bruge	
deres	resultater	fra	1.	og	2.	øvelse	til	at	regne	
ud,	hvor	meget	måne-is	de	ville	være	nødt	til	
at	bore	op,	for	at	have	nok	vand	til	en	enkelt	
dag. Øvelserne lægger op til at diskutere 
vandforbrug	 og	 genanvendelse	 både	 på	
Jorden og i rummet. 

 Vand på Månen
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Øvelse navn Beskrivelse Udbytte Forudsætninger Tidsforbrug

1
Hvor meget vand bruger 
du på en dag?

Brug	en	tabel	til	at	finde	
ud	af	ca.	hvor	meget	vand	
der bruges over 24 timer.

Hvor meget vand 
eleverne bruger hver dag.

Ingen. Udfyldes	over	en	
hel	dag,	ca.	10-
20 minutter i alt

2
Fra beskidt is til rent vand Filtrering	af	prøver	med	

is/sand	for	at	måle	vand-	
indholdet i disse.

Hvor meget is de skulle 
bore	op	for	at	få	vand	nok	
til én dag.

Det	anbefales	at	man	har	
gennemført	øvelse	1

1 time

3

Vandbesparelse på Jorden 
og Månen 

Elever deler idéer om 
genanvendelse og måder 
at spare på vandet.

Klassen laver en top-5 
over måder man kan 
spare vand på.

Gennemførsel	af	øvelse	1	
og 2 eller en introduktion 
til	vandforbrug	på	Jorden	
og Månen.

40 minutter

*	Note:	Øvelse	2	kræver	at	man	smelter	is	ved	stuetemperatur,	hvilket	kan	tage	omkring	2	timer.	Eleverne	kan	lave	øvelse	3	imens	de	venter	på,	at	deres	
prøver	skal	smelte.	Alternativt	kan	prøverne	stå	mens	eleverne	holder	frokostpause,	eller	imens	de	laver	en	anden	øvelse	eller	aktivitet.

 Oversigt over aktiviteter
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I	perioden	1969	til	1972	besøgte	12	astronauter	Månen.	Disse	måne-missioner	er	de	eneste	gange,	
hvor mennesker har gået på en anden klode end Jorden.

Siden da har adskillige satellitter og 
rumsonder	undersøgt	Månen.	En	af	disse	
missioner	 var	 SMART-1,	 som	kredsede	om	
Månen	 fra	 november	 2004	 til	 september	
2006. SMART-1 tog detaljerede billeder 
af	 Månens	 overflade	 og	 undersøgte	
hvad	 sten	og	klipper	består	af.	Missionen	
sluttede	ved,	at	man	med	vilje	lod	sonden	
styrte	ned	på	Månen.

I	 dag	 planlægger	 ESA,	 i	 samarbejde	med	
andre	 rumorganisationer,	 at	 sende	 både	
rumsonder	 og	 astronauter	 afsted	 for	
at	 udforske	 Månens	 overflade	 endnu	
engang.	 Denne	 gang	 for	 at	 forberede	 og	
teste	 nye	 teknologier	 til	 at	 rejse	 længere	
ud	i	solsystemet.

På	Månens	overflade	vil	rumsonder	blive	brugt	til	at	udforske	ressourcerne	på	Månen,	som	f.eks.	regolit	
(det	øverste	lag	af	Månens	overflade,	en	slags	måne-jord)	og	vand-isen	på	Månens	nord-	og	sydpol.

I	dette	sæt	øvelser	skal	eleverne	forestille	sig,	at	de	er	på	en	Måne-mission	og	er	nødt	til	at	udvinde	
vand	 fra	 is	 på	Månens	 poler	 og	 sammenligne	 denne	mængde	 vand,	med	 deres	 gennemsnitlige	
vandforbrug	til	hverdag.

Figur 1

SMART-1	var	Europas	første	satellit	i	kredsløb	om	Månen.

Figur 2

En	kunstners	billede	af	en	rumsonde,	der	udvinder	ressourcer	
på Månen.

Figur 3

Kort	over	Månens	sydpol,	der	viser	hvor	vand-is	kan	ligge	
begravet	mindre	end	1	meter	under	overfladen	(mørkeblå)	og	
hvor	det	kan	ligge	på	overfladen	(lyseblå).

 Introduktion



6Undervis med Universet - Vand på Månen | pR33

I	denne	øvelse	skal	eleverne	udfylde	en	tabel	med	de	aktiviteter,	hvor	de	 i	 løbet	af	en	dag,	bruger	
vand.	Dette	gælder	også,	hvis	de	bruger	opvaskemaskinen	eller	laver	mad	derhjemme.	I	klassen	skal	
eleverne	udregne	den	totale	mængde	vand,	som	de	har	brugt	på	én	dag.

Udstyr
•	 Printet opgave-ark til hver gruppe
•	 Blyant/kuglepen

Øvelse
Tabel	A1	på	elevernes	opgaveark	vil	hjælpe	dem	med	at	notere	den	totale	mængde	vand,	som	de	
bruger	på	en	normal	dag.	Eleverne	skal	bruge	én	dag	til	at	udfylde	tabellen	på	skolen	og	derhjemme.	
I	 klasseværelset	 skal	de	udregne	den	 totale	mængde	vand	brugt	 til	 hver	aktivitet,	 ved	at	gange	
antallet	af	liter,	der	er	blevet	brugt,	med	hvor	mange	gange	de	har	lavet	aktiviteten.	For	at	finde	ud	
af,	hvor	meget	vand	de	har	brugt	på	en	dag,	skal	de	lægge	alle	tallene	i	kolonnen	‘Total’	sammen.	

Udbytte
Eleverne	vil	 få	 forskellige	 resultater	 i	 denne	øvelse.	 En	 rimelig	mængde	vand	på	en	dag	vil	 være	
omkring 110 liter.

diskussion
Eleverne	skal	sammenligne	deres	resultater.	Efterfølgende	kan	eleverne	snakke	sammen	om	idéer	
til,	hvordan	de	kan	bruge	mindre	vand,	hvilket	også	lægger	op	til	øvelse	3,	hvor	de	skal	lave	en	top-5	
over måder man kan spare vand på. 

Som	afslutning	på	øvelse	1,	kan	du	give	eleverne	en	introduktion	til	genanvendelse	af	vand	på	den	
Internationale	Rumstation	og	omkring	vand	på	Månen,	som	forberedelse	til	øvelse	2.	På	siden	med	
links	kan	du	finde	ekstra	information	omkring	dette.

 Øvelse 1: Hvor meget vand bruger du på én dag?
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Her	skal	eleverne	lave	et	forsøg,	hvor	de	skal	udvinde	vand	fra	frossen	måne-jord	og	sammenligne	
denne	mængde	vand	med	den	mængde,	som	de	ville	have	brug	for,	hvis	de	var	på	Månen.

Udstyr
•	 Opgaveark printet til hver gruppe
•	 Blyant/Kuglepen	
•	 Sand
•	 Isterningebakker
•	 Plastik	vandflasker/bøtter/bægre
•	 Køkkenvægte
•	 Filterpapir	(f.eks.	kaffefiltre)
•	 Målebæger	eller	5	ml	skeer	til	at	måle	volumen	af	vand	
•	 Lommeregnere
•	 Tragte	(valgfri)

Forberedelse
“Måne-iskernerne”	 skal	 laves	 forud	 for	 forsøget.	 For	at	 lave	dem,	 fyldes	 isterningebakkerne	 først	
halvt	op	med	sand,	hvorefter	der	fyldes	vand	i	til	kanten	og	de	sættes	i	fryseren	(helst	natten	over,	
men	mindst	et	par	timer	før	forsøget).	Det	anbefales	at	eleverne	arbejder	i	grupper	på	3	personer	og	
har	ca.	5	isterninger	pr	gruppe.	

Øvelse
For	at	introducere	emnet	om	vand	på	Månen	kan	du	vise	en	video	omkring	ressourcer	på	Månen	og	
uddybe	hvordan	astronauter	vil	kunne	finde	vand,	i	form	af	is,	på	Månens	nord-	og	sydpol.	Følgende	
video er et godt eksempel: lunarexploration.esa.int/#/explore/science/224?oa=250 

På	Månens	overflade	kan	vand	kun	eksistere	som	is.	Trykket	ved	Månens	overflade	er	meget	lavt,	
da	der	ikke	er	nogen	atmosfære.	Det	lave	tryk	betyder,	at	hvis	is,	fra	f.eks.	et	krater,	blev	bragt	op	til	
Månens	overflade,	ville	det	blive	til	vanddamp.	Dette	kaldes	sublimation	(faseovergang).	For	at	vand	
skal	kunne	eksistere	i	flydende	form,	vil	man	skulle	opbevare	det	i	en	trykbeholder.	Afhængigt	af	
elevernes	alder	og	niveau,	kan	I	snakke	om	dette	som	en	ekstra	ting,	ellers	fokuseres	der	på	forsøget	
og	resultaterne	af	dette.

Den	is,	der	findes	i	kratere	på	Månen	er	højst	sandsynligt	blandet	sammen	med	sand	eller	småsten	
fra	Månens	overflade.	Det	betyder,	at	man	er	nødt	til	at	skille	vandet	fra	disse	andre	materialer,	før	
man	kan	bruge	det.	Før	I	starter	med	forsøget,	kan	eleverne	snakke	om,	hvordan	de	tror	at	man	kan	
fjerne	sand	og	sten	fra	iskernen.	De	skal	muligvis	guides	til	at	finde	ud	af,	at	isen	skal	smeltes	og	
derefter	filtreres.

 Øvelse 2: Fra beskidt is til rent vand

   Sundhed og sikkerhed                                                                         
Eleverne	skal	være	forsigtige,	hvis	de	skal	arbejde	med	ting	af	glas.	Gør	eleverne	opmærksomme	
på,	at	isterningerne	ikke	er	spiselige.
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Første	skridt	er	at	sætte	udstyret	til	filtreringen	op.	Hver	gruppe	skal	placere	et	filter	i	en	beholder,	
f.eks.	en	plastikflaske,	hvor	toppen	er	skåret	af.	Det	er	bedst,	hvis	man	kan	komme	til	at	sætte	filteret	
fast	med	tape	eller	et	låg,	så	det	sidder	et	par	centimeter	fra	bunden	af	beholderen	-	alternativt	kan	
I	bruge	en	plastik-tragt	til	dette,	hvis	I	har	sådan	nogle,	ellers	kan	toppen	af	flasken	vendes	om	og	

sættes	ned	i	flaskens	bund	(se	Figur	4).

Efter	forsøget	er	sat	op,	skal	eleverne	veje	
deres	“måne-iskerner”	og	skrive	resultatet	
ned	 på	 deres	 opgaveark.	 Dette	 gøres,	 så	
de eventuelt kan udregne hvor meget 
måne-is,	 de	 skal	 bruge	 for	 at	 have	 vand	
nok til én dag. Der er to metoder til at gøre 
dette: enten kan hver gruppe veje deres 
egne isterninger eller hele klassens is kan 
vejes	 og	 derefter	 divideres	 med	 antallet	
af	 grupper.	Hvis	 der	 ikke	 er	 køkkenvægte	
nok	til	hver	gruppe,	kan	den	sidste	metode	
være	 god	 at	 bruge,	 så	 isterningerne	 ikke	
når	at	smelte,	imens	eleverne	venter	på	at	
få	dem	vejet.

Næste	 skridt	 er,	 at	 eleverne	 putter	 deres	
isterninger	 ned	 i	 deres	 filter-system.	 Her	

skal	‘iskernerne’	så	være,	indtil	de	er	smeltet.	Dette	kan	tage	et	par	timer,	afhængigt	af	temperaturen	
i	klasseværelset.	Det	bedste	er,	hvis	forsøget	ikke	står	i	direkte	sollys,	så	der	sker	så	lidt	fordampning	
som muligt.

Efter	isterningerne	er	smeltet,	og	vandet	er	løbet	gennem	filteret,	skal	eleverne	fjerne	filterpapiret	
med	sandet	i.	Sidste	del	af	forsøget	består	af,	at	eleverne	nu	skal	måle	volumen,	i	milliliter,	af	deres	
filtrerede	vand.	Dette	kan	de	gøre	ved	at	bruge	målebægre,	plastiksprøjter/pipetter.	Hvis	I	ikke	har	
andet	måleudstyr,	kan	de	bruge	5	ml	skeer	til	at	måle	ca.	hvor	meget	vand	de	har	tilbage	efter	isen	
er smeltet.

Et	eksempel	på	et	sæt	resultater,	som	Paxi	(ESAs	grønne	maskot)	har	fået	i	dette	forsøg,	er	givet	i	tabel	2.

I starten af forsøget efter forsøget Udregnet i tabel 1 - øvelse 1

Vægten	af	Måne-is	(g)	
(vægten	af	isterningerne)

Volumen	af	det	filtrerede	
vand	(ml)

Volumen	af	vand,	du	bruger	
hver	dag	(liter)

60 30 120

Tabel 2

A B C

Figur 4

Hvordan	filtrerings-systemet	kan	bygges.

Eksempel	på	resultater	fra	øvelse	2.
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Mens	I	venter	på,	at	isen	skal	smelte,	kan	eleverne	bruge	Paxis	resultater	til	at	udregne	hvor	meget	
måne-is	han	skal	grave	op,	for	at	have	nok	vand	til	én	dag.	Dette	eksempel	står	også	på	elevernes	
opgaveark.

Arbejdet	med	forsøgets	resultater	kan	tilpasses	til	elevernes	alder	og	niveau.	Forslag	til	tilpasninger	
er	givet	nedenfor.

7 til 9 år
Til	denne	aldersgruppe	anbefales	det,	at	de	sammenligner	med	en	1-liters	flaske,	når	de	har	målt	
volumen	af	deres	vand.	Det	kan	hjælpe	at	have	en	eller	flere	fyldte	flasker,	så	eleverne	kan	se	hvor	
meget	1	liter	er.	De	kan	efterfølgende	prøve	at	snakke	om,	hvor	mange	af	deres	isterninger	de	tror	
der	skal	bruges	for	at	få	1	 liter	vand.	 I	kan	også	hælde	alle	gruppers	filtrerede	vand	op	i	en	flaske	
og	se,	hvor	meget	vand	der	er	i	alt.	Hvis	eleverne	har	brug	for	lidt	mere	udfordring,	kan	de	bruge	
skaleringsmetoden,	som	er	beskrevet	på	deres	opgaveark	og	i	næste	afsnit.

10 til 12 år
Til	denne	aldersgruppe	anbefales	det	at	bruge	nogle	figurer,	som	eksempel	for	hvordan	udregningerne	
kan	laves.	Disse	er	givet	både	på	elevernes	opgaveark	og	nedenfor.	Du	kan	også	lade	eleverne	bruge	
denne metode på deres egne resultater.

Lad os bruge et eksempel:
Paxi	har	fundet	ud	af,	at	han	brugte	102	liter	vand	hver	dag,	da	han	boede	på	Jorden.	Da	Paxi	lavede	
sit	forsøg,	vejede	hans	iskerne	93	gram	og	han	fik	48	ml	vand	ud,	da	han	smeltede	og	filtrerede	sin	
iskerne.

Paxi	har	besluttet	sig	for	at	afrunde	sine	tal,	for	at	gøre	dem	lidt	nemmere	at	regne	med.
•	 Han runder 102 liter ned til 100 liter
•	 Han runder 93 gram op til 100 gram
•	 Han	runder	48	ml	op	til	50	ml

Så	for	Paxis	iskerne,	får	han	50	ml	vand	ud	af	100	gram	måne-is.

Kan	du	hjælpe	Paxi	med	at	regne	ud,	hvordan	han	får	1000	ml	(det	er	det	samme	som	1	liter)?

100g       50 ml

200 g      100 ml

2000 g      1000 ml

1000	g	er	det	samme	som	1	kg	og	1000	ml	er	det	samme	som	1	liter,	så:

2 kg       1 litre

Kan	du	regne	ud,	hvor	mange	kg	måne-is,	som	Paxi	har	brug	for	at	grave	op,	for	at	få	100	liter	vand?

200  kg
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10-12 år - højere niveau
I	denne	metode	skal	eleverne	kunne	sætte	symboler	og	tal	sammen	-	der	introduceres	simpel	algebra	
og	et	flow-diagram	til	at	lave	udregningerne.	Eleverne	har	sandsynligvis	brug	for	en	lommeregner	
til	denne	metode	og	de	skal	i	deres	udregninger	afrunde	til	nærmeste	gram,	kg,	ml	og	liter.	Denne	
metode står ikke på deres opgaveark.

▼ ☺(fra øvelse 1)

Vægt	af	måne-is	(g) Volumen	af	filtreret	vand	(ml) Mængden	af	vand,	du	bruger	
på	én	dag	(liter)

☺
liter x 1000 ml

/	(divideret	med)	▼
x gram

kg

/ 1000

Du	kan	lave	dette	i	et	regneark,	som	eleverne	så	kan	udfylde.	Du	kan	bruge	formlerne	herunder,	hvis	
du	gerne	vil	have	regnearket	til	at	lave	udregningerne	for	eleverne.

Vægt 
af	

Måne-
is	(g)

Volumen 
af	filtreret	
vand	(ml)

Mængden 
af	vand,	

du bruger 
på én dag 
(liter)

Mængden 
af	vand,	

du bruger 
(ml)

Gangefaktor	
M

Mæng-
de	af	

Måne-
is	(g)

Mæng-
de	af	

Måne-
is	(kg)

A2 B2 C2 =	C2*	
1000

=	D2/B2 =E2*A2 =	F2/	
1000

diskussion

Den	sidste	værdi,	som	eleverne	udregner,	kan	virke	som	en	rimelig	stor	mængde.	Dette	kan	 lede	
frem	til	en	diskussion	omkring	hvor	vigtigt	det	er	at	genanvende	vandet	og	minimere	forbruget	af	
vand	på	Månen,	som	en	del	af	øvelse	3,	eller	efter	de	har	gennemført	denne	øvelse.		
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I	 denne	 øvelse	 skal	 eleverne	 komme	 med	 idéer	 til,	 hvordan	 man	 kan	 spare	 på	 vandet,	 og	 evt.	
genanvende	vand,	både	på	Jorden	og	på	Månen.	Eleverne	skal	derefter	vælge	de	5	bedste	måder,	som	
man	kan	bruge	til	at	reducere	vandforbruget	på	Månen.

 Øvelse 3: Vandbesparelse på Jorden og Månen

Udstyr
•	 Printet opgave-ark til hver gruppe
•	 Blyant/kuglepen
•	 Notesblok/papir/post-it sedler

Øvelse
Den	 bedste	måde	 at	 starte	 denne	 øvelse	 på	 er	 først	 at	 lade	 eleverne	 overveje,	 hvordan	 de	 kan	
reducere	deres	vandforbrug	her	på	Jorden	og	så	efterfølgende,	hvordan	de	ville	bruge	vand	oppe	på	
Månen.	Denne	øvelse	er	tænkt	til,	at	eleverne	går	sammen	i	par	og	deler	deres	idéer	med	hinanden.	
Eleverne	skal	først	skrive	5	 idéer	ned	individuelt.	Derefter	går	de	sammen	med	én	anden	person,	
deler	deres	idéer	og	vælger	de	5	bedste	idéer	ud	fra	begge	elevers	forslag.	Lad	derefter	eleverne	dele	
disse 5 idéer med en gruppe på omkring 6 personer og bed dem om at udvælge de 5 bedste idéer ud 
fra	hele	gruppens	forslag.	Til	sidst	deler	alle	grupper	deres	top-5	med	resten	af	klassen	og	sammen	
laver hele klassen deres top-5 over de bedste idéer til at spare på eller genanvende vand.

Udbytte
Mulige	forslag	til	at	reducere	vandforbruget	og	genanvende	vand	her	på	Jorden	er:
•	 Slukke	for	vandhanen	imens	du	børster	tænder
•	 Tage kortere brusebade
•	 Installere	udstyr	til	at	opsamle	regnvand,	så	dette	kan	bruges	til	at	skylle	ud	i	toilettet
•	 Indsamle regnvand til at bruge i haven
•	 Lade være med at bruge sprinklere i haven
•	 Reparere	utætte	rør	og	vandhaner,	der	drypper
•	 Vaske	tøj,	håndklæder	og	sengetøj	lidt	sjældnere

Forslag	til	at	reducere	vandforbruget	på	Månen	kunne	være:
•	 Lade	være	med	at	bruge	toiletter	med	skyl
•	 Lade	være	med	at	tage	brusebade	(ligesom	de	gør	på	den	Internationale	Rumstation)
•	 Lade være med at vaske tøj 
•	 Bruge engangsbeholdere til mad og madlavning
•	 Genanvende	spildevand	(f.eks.	fra	toiletter)
•	 Genanvende	den	vanddamp,	som	er	i	astronauternes	ånde

diskussion
Efter	eleverne	har	bestemt	sig	for	de	5	bedste	idéer	til	at	reducere	vandforbruget	og/eller	genanvende	
vand	på	Jorden	og	Månen,	kan	de	snakke	om,	hvor	praktiske	deres	idéer	er.	Vil	de	være	villige	til	at	
gøre	noget,	for	at	reducere	deres	eget	vandforbrug?	Ville	de	synes,	at	det	var	helt	fint	at	bo	på	Månen	
og	måske	drikke	vand	som	er	genanvendt	fra	deres	eget	tis	(på	ISS	er	det	genanvendte	vand	faktisk	
mere	rent	end	det	meste	postevand	her	på	Jorden)?
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Gennem	dette	sæt	øvelser	har	eleverne	udført	videnskabelige	forsøg	of	brugt	matematik	til	at	
finde	ud	af,	hvordan	de	kan	regne	ud	hvor	meget	måne-is	de	ville	have	brug	for	at	grave	op,	for	
at	kunne	overleve	på	Månen.	De	har	diskuteret	vandforbrug	og	hvordan	man	reducerer	dette	og	
genanvender vand. 

Der	findes	mange	flere	videoer	med	mere	information	her:
www.lunarexploration.esa.int	–	de	fleste	af	videoerne	fungerer	som	information	til	lærere,	men	
nogle	af	dem	kan	bruges	til	at	vise	eleverne,	for	eksempel:	

www.lunarexploration.esa.int/#/explore/technology/231?ia=293 
eller www.youtube.com/watch?v=XgoNj5sMqW4	,
som viser hvordan man kan bore iskerner op på Månen. 

 Konklusion
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Øvelse
Har	du	nogensinde	tænkt	på,	hvor	meget	vand	du	bruger	hver	dag?	Det	er	sikkert	mere	end	du	tror.	
Tabellen	nedenunder	vil	hjælpe	dig	med	at	finde	ud	af,	hvor	meget	vand	du	bruger	 i	 løbet	af	en	
normal	dag.	Udfyld	tabellen	og	beregn,	hvor	meget	vand	du	bruger	på	hver	aktivitet,	ved	at	gange	
hvor mange liter vand du bruger hver gang med hvor mange gange	du	laver	aktiviteten.	For	at	finde	
den totale mængde	vand,	som	du	bruger	på	en	dag,	skal	du	lægge	alle	tallene	i	den	højre	kolonne 
sammen.

 Øvelse 1: Hvor meget vand bruger du på en dag?

aktivitet Hvor mange liter vand 
bruger du hver gang?

Hvor mange gange 
har du lavet 
aktiviteten?

Skriv mængden 
af vand her:

Går i bad 60 liter

Børster tænder 2 liter

Vasker ansigt 2.5 liter

Skyller	ud	i	toilettet 6 liter

Vasker hænder 1 liter

Vasker op i hånden 8	liter

Bruger maskinen 10 liter

Laver mad 1.5 liter

Drikker	vand,	saftevand,	te	
osv.

0.2 liter

Total

Skriv ned hvor meget vand du bruger på en dag.

Tabel 1
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Udvinding af vand fra “måne-iskerner” 

 Vand på Månen



14Undervis med Universet - Vand på Månen | pR33

1. Sammenlign	hvor	meget	vand	du	bruger	med	resten	af	klassen.	Bruger	I	den	samme	mængde	
vand hver dag? Hvordan kan I bruge mindre vand?  

2. Astronauter	bruger	ca.	10	gange	mindre	vand	ude	i	rummet	end	nede	på	Jorden.	Hvis	du	tog	til	
Månen,	hvor	meget	vand	ville	du	så	bruge	hver	dag?	Du	kan	lade	som	om,	at	du	bruger	samme	
mængde vand som astronauterne på den Internationale Rumstation.  

Astronauterne på den Internationale 
Rumstation	 (ISS),	 genanvender det meste 
af	 det	 vand,	 som	 de	 bruger	 -	 ca.	 75%	 af	
det.	 Deres	 Water	 Recovery	 System	 (vand	
genanvendelsessystem),	 kan	 trække	 vand	
ud	af	astronauternes	 tis	og	 fra	deres	ånde.	
Vandet	 bliver	 filtreret	 og	 renset	 og	 kan	
bruges igen! Astronauterne plejer at sige 
“kaffen	vi	drikker	i	dag,	er	også	den	kaffe	vi	
drikker i morgen”!

Astronauterne	 på	 ISS	 bruger	 typisk	 kun	
en	 tiendedel	 af	 den	 mængde	 vand,	 som	
folk	på	 Jorden	bruger.	Oppe	på	Månen	ville	
astronauterne	sandsynligvis	være	nødt	til	at	
bruge endnu mindre vand hver dag!

Vidste du?
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 Øvelse 2: Fra beskidt is til rent vand

Alt	den	is,	som	vi	graver	ud	fra	overfladen	på	Månen,	vil	være	blandet	med	måne-jord,	så	vi	er	nødt	
til	at	finde	en	måde,	hvor	vi	kan	adskille	vandet	fra	jorden.	I	dette	forsøg	skal	du	prøve	at	få	vand	
ud	af	prøver	med	frosset	måne-jord.	Du	skal	også	regne	ud,	hvor	meget	måne-jord	det	ville	være	
nødvendigt	for	dig	at	grave	op,	for	at	få	vand	nok	til	at	leve	på	Månen	i	én	dag.

Udstyr

•	 “Måne-iskerner”
•	 Plastikflasker
•	 Filterpapir
•	 Køkkenvægt
•	 Udstyr	til	at	måle	volumen	af	vand

Øvelse

1. Lav	dit	vand-filter	ved	at	bruge	en	vandflaske	og	
et	filter,	ligesom	på	Figur	A2.	Brug	tape	til	at	sætte	
filteret	fast	i	flasken.

2. Brug	 vægten	 til	 at	 veje	 din	 prøve	 med	 frosset	
måne-jord	(de	isterninger,	som	du	har	fået	af	din	lærer)	og	skriv	resultatet	ned	i	tabel	2.

 

3. Put	den	frosne	måne-jord	ned	i	dit	vand-filter,	ligesom	på	Figur	2,	trin	C.	Lad	det	stå	mindst	2	
timer.

A B C

Figur a2

Hvordan	filtrerings-systemet	kan	bygges.

I begyndelsen af forsøget efter forsøget Udregnet i tabel 1 - 
øvelse 1

Vægten	af	måne-is	(g)	
(vægten	af	isterningerne)

Volumen	af	det	filtrerede	
vand	(ml)

Volumen	af	vand,	du	
bruger	hver	dag	(liter)

Skriv	dine	målinger	fra	begyndelsen	og	slutningen	af	forsøget	i	denne	tabel.

Tabel 2

Satellitter,	 som	 undersøger	Månen,	 har	 fundet	 ud	
af	at	der	er	vand-is	på	Månens	nord-	og	sydpol.	De	
har	fundet	is,	som	er	begravet	i	bunden	af	nogle	af	
de	kratere,	som	altid	er	i	skygge,	hvor	Solens	stråler	
aldrig	når	ned.	På	en	fremtidig	måne-base,	kan	det	
være at astronauterne er nødt til at grave eller bore 
i	den	frosne	jord,	for	at	få	fat	i	noget	is,	som	de	kan	
smelte	for	at	lave	flydende	vand.

Vidste du?
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4. Mens	du	venter	på,	at	isen	skal	smelte,	kan	du	bruge	afrunding	og	skalering	til	at	finde	ud	af,	
hvor	meget	måne-is	du	er	nødt	til	at	grave	op,	for	at	have	nok	vand	til	én	dag.		

Lad os tage et eksempel:
Paxi	har	fundet	ud	af,	at	han	brugte	102	liter	vand	hver	dag,	da	han	boede	på	Jorden.	Da	Paxi	
lavede	sit	forsøg,	vejede	hans	måne-iskerne	93	gram	og	han	fik	48	ml	vand	ud,	da	han	smeltede	
og	filtrerede	sin	måne-iskerne.

Paxi	har	besluttet	sig	for	at	afrunde	sine	tal,	for	at	gøre	dem	lidt	nemmere	at	regne	med.
•	 Han runder 102 liter ned til 100 liter
•	 Han runder 93 gram op til 100 gram
•	 Han	runder	48	ml	op	til	50	ml
Så	for	Paxis	iskerne,	får	han	50	ml	vand	ud	af	100	gram	måne-is.
Kan	du	hjælpe	Paxi	med	at	regne	ud,	hvordan	han	får	1000	ml	(det	er	det	samme	som	1	liter)?

100 g        50 ml

200 g         ml

2000 g         ml

1000	g	er	det	samme	som	1	kg	og	1000	ml	er	det	samme	som	1	liter,	så:

2 kg        liter

Kan	du	regne	ud,	hvor	mange	kg	måne-is,	som	Paxi	har	brug	for	at	grave	op,	for	at	få	100	liter	vand?

  kg

5. Tilbage	til	vores	forsøg.	Hvis	isen	er	smeltet,	kan	du	fortsætte	til	de	næste	trin:

a. Mål	det	filtrerede	vand	i	milliliter	(ml)	ved	at	bruge	et	målebæger,	en	pipette	eller	en	ml	ske.	
Skriv dit resultat ned i tabel 2.

b. Skriv	de	observationer	ned,	som	du	gør	omkring	det	filtrerede	vand.	Du	kan	prøve	at	
sammenligne	det	med	vand	fra	vandhanen,	men	du	skal	ikke	drikke	vandet!
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7. Hvor	mange	gange	skal	du	gentage	dette	forsøg,	for	at	få	nok	vand	til	én	dag	på	Månen?

6. Sammenlign	det	vand,	som	du	har	fået	ud,	med	mængden	af	vand	i	en	1-liters	flaske.	Kan	du	
bruge	skalering	til	at	finde	ud	af,	hvor	mange	isterninger	du	skal	bruge	for	at	få	1	liter	vand	ud?
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 Øvelse 3: Vandbesparelse på Jorden og Månen

Øvelse

1. Tænk	på,	hvordan	man	kan	gøre	sit	vandforbrug	mindre	eller	genanvende	vandet	her	på	Jorden.	
Senere	 skal	 du	dele	dine	 5	 bedste	 idéer	med	en	makker	 og	bagefter	finde	de	 5	 bedste	 idéer	
sammen med hele klassen.

Mine	5	bedste	idéer	til,	hvordan	man	kan	gøre	sit	vandforbrug	mindre	eller	genanvende	vandet	
her på Jorden:

Idé 1
Idé 2
Idé 3
Idé 4
Idé 5

Top	5	idéer	fra	hele	klassen	(for	Jorden)
Idé 1
Idé 2
Idé 3
Idé 4
Idé 5

2. Nu	skal	du	gøre	det	samme	for	Månen.

Mine	5	bedste	idéer	til,	hvordan	man	kan	gøre	sit	vandforbrug	mindre	eller	genanvende	vandet	
på Månen:

Idé 1
Idé 2
Idé 3
Idé 4
Idé 5

Top	5	idéer	fra	hele	klassen	(for	Månen)
Idé 1
Idé 2
Idé 3
Idé 4
Idé 5
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3. Vil	du	være	med	til	at	bruge	nogle	af	jeres	top	5	idéer	her	på	Jorden?

4. Kunne	du	tænke	dig	at	tage	til	Månen?	Og	vil	du	være	forberedt	på,	kun	at	bruge	meget	lidt	vand	
deroppe?
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 LInKS 

eSa’s ressourcer

Moon Camp Challenge 
esa.int/Education/Moon_Camp

Animationer	omkring	udforskning	af	Månen	
esa.int/Education/Moon_Camp/Making_a_Home_on_the_Moon

En dag i en astronauts liv på Månen
esa.int/Education/Moon_Camp/Living_on_the_Moon

ESA’s	ressourcer	til	klasseundervisning
esa.int/Classroom_resources

ESA	for	børn
esa.int/esaKIDSen

ESA	for	børn	artikel:	Tilbage	til	Månen!
esa.int/esaKIDSen/SEMQBSXJW7J_OurUniverse_0.html

ESA’s rumprojekter

ESA’s	interaktive	guide	til	Månen
www.lunarexploration.esa.int		

ESA Smart-1: 
sci.esa.int/smart-1

ESAs	PROSPECT	projekt	undersøger	en	boremaskine,	som	kan	tage	prøver	at	Måne-is:	 
www.lunarexploration.esa.int/#/library?a=293

Test	af	ESAs	boremaskine	til	Måne-is:	www.youtube.com/watch?v=XgoNj5sMqW4	

ekstra information

Videoer	om	genanvendelse	af	vand	på	den	Internationale	Rumstation:
www.youtube.com/watch?v=BCjH3k5gODI	and	www.youtube.com/watch?v=cR_jQ4Is8t0

Informations-grafik	om	genanvendelse	af	vand	på	ISS:
www.blogs.esa.int/VITAmission/2017/08/30/testing-the-space-station-water/	


