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Emner: Naturvidenskab, fysik, billedkunst 

Aldersgruppe: 8-14 år

Kategori: Elevaktivitet

Sværhedsgrad: Middel

Tidsestimat: 1 time og 30 minutter

Prisklasse: Lav (0-100 kroner)

Lokale: Klasseværelset. Test bør laves 
udendørs, når Solen skinner.

Nøgleord: Månen, udforskning, rumfartøj, sol-
energi, vedvarende energikilder

Byg et soldrevet rumfartøj

   Læringsmål                                                                  
•	 Identificér	kilder	til	vedvarende	energi,	samt	forstå	fordele	og	ulemper	ved	disse.
•	 Identificér	solenergi	som	én	af	de	bedste	strømkilder	til	et	månefartøj.
•	 Læring omkring Månens miljøforhold.
•	 Tegning af simple elektriske kredsløb.
•	 Byg	et	simpelt	månefartøj	og	inkorporér	en	solcelle	og	en	motor.
•	 Forbedre elevernes evne til at arbejde i grupper, samt deres kreative tankegang.
•	 Læring omkring formålet med månefartøjer, som del af udforskning af Månen.

  Kort beskrivelse                                        
I denne øvelse kommer eleverne til at 
sammenligne fordele og ulemper ved 
vedvarende og ikke-vedvarende energikilder, 
samt undersøgelse af simple elektriske 
kredsløb. Ved at bruge Månen som kontekst 
skal eleverne, ved brug af en lille motor og en 
solcelle,	bygge	et	lille	månefartøj	som	er	drevet	
af	 solenergi.	 Eleverne	 skal	 også	 identificere	
de vigtigste dele, som deres månefartøj skal 
bruge, for at kunne rejse til Månen, samt 
forbedre designet til det månefartøj, som de 
lavede i første del af øvelsen.

 MÅNEFARTØJ

 Fakta-ark                      
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Øvelse Navn Beskrivelse Udbytte Forudsætninger Tidsforbrug

1

Sæt 
strøm til 
et måne-
fartøj

Eleverne 
skal nævne 
forskellige 
energikilder 
og	identificere	
fordele og 
ulemper 
ved deres 
anvendelse. 
Eleverne skal 
også undersøge 
om disse kan 
bruges på 
Månen.

Eleverne forstår 
vigtigheden i at 
have forskellige 
energikilder 
på forskellige 
steder.

Eleverne bør 
være i stand 
til at tegne 
diagrammer 
over simple 
elektriske 
kredsløb.

Ingen. 30 minutter

2

Byg et 
soldrevet 
fartøj

Eleverne bygger 
et månefartøj ud 
fra et givet sæt 
instruktioner 
og materialer. 
Eleverne skal 
også teste deres 
månefartøj 
samt overveje 
hvordan det kan 
forbedres.

Eleverne 
forstår hvordan 
et elektrisk 
kredsløb 
inkorporeres i 
en model af et 
månefartøj.

Eleverne 
kan skelne 
forholdene 
mellem miljøet 
på Månen og 
Jorden.

Det anbefales at 
eleverne har gen-
nemført øvelse 1.

60 minutter

 Oversigt over øvelser
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Inden for udforskning af rummet, er et af de mest tydelige karakteristika ved satellitter, deres store 
solpaneler. For at kunne rejse gennem vores solsystem behøver satellitter og rumsonder strøm, og 
her er Solen en smart strømkilde. 

Solenergi	 er	 en	 vedvarende	 ressource,	 som	 naturligt	 fornyes	 på	 forholdsvis	 kort	 tid	 (indenfor	 et	
menneskes levetid), og så forurener det ikke. Det har også de fordele, at det kun kræver en lille 
mængde vedligeholdelse eller tilsyn og har lave driftsomkostninger.

Ét af de næste steder, som kommer til at blive undersøgt af Den Europæiske Rumorganisation (ESA) 
er	Månen!	Specielle	fartøjer	er	ved	at	blive	udviklet	 til	at	køre	på	Månens	overflade,	for	at	kunne	
indsamle prøver og udføre videnskabelige undersøgelser.

 Introduktion

Figur 1

En prototype af et månefartøj bliver styret til at køre hen og tage prøver af et stenbrud, der minder om et område på 
Månen. Billedet viser en ‘virtual reality’ illustration af testen.

Canadian	Space	Agency

I denne øvelse kommer eleverne til at undersøge, hvilke energikilder der kan bruges på Månen, 
samt bygge deres eget månefartøj drevet af solenergi.
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Gennem denne øvelse kommer eleverne til at lære om fordele og ulemper ved kilder til vedvarende 
energi. De vil lære mere om Månens miljø og skal overveje hvilken strømkilde, der vil fungere bedst til 
et månefartøj. Eleverne vil også tegne simple elektriske kredsløb.

Udstyr 

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

Øvelse 

I	denne	øvelse	skal	eleverne	finde	en	sammenhæng	mellem	de	miljømæssige	forhold	på	forskellige	
steder og muligheden for at anvende forskellige kilder til vedvarende energi.

For at gennemføre øvelsen, har eleverne brug for at der allerede er givet noget information om 
vedvarende og ikke-vedvarende energikilder; denne øvelse vil kunne bruges som en afslutning på  
et forløb om dette emne. Alternativt kan øvelsen startes op med at præsentere eleverne for generel 
information omkring vedvarende og ikke-vedvarende energikilder.

Fordel opgavearkene til hver gruppe og bed eleverne om at udfylde spørgsmål 1 til 4. Eleverne kan 
derefter præsentere deres resultater for klassen. Ud fra svarene til spørgsmål 4, kan hele klassen 
lave en generel liste over fordele og ulemper ved at bruge vedvarende energikilder. 

Fremhæv nogle af de generelle informationer på opgavearket, omkring miljøet på Månen, for 
eleverne. Bed derefter eleverne om at besvare spørgsmål 5 til 7. Ved spørgsmål 7, har eleverne 
muligvis	forskellige	idéer	om,	hvilken	energikilde	der	er	bedst.	Eleverne	skal	dog	gerne	indse,	at	der	
ikke	findes	en	helt	perfekt	energikilde.	

Ved spørgsmål 8 og 9 får eleverne til opgave at skitsere simple elektriske kredsløb i serieforbindelse. 
Alt	 afhængig	 af	 deres	 forhåndsviden	 omkring	 elektricitet,	 kan	 det	muligvis	 være	 nødvendigt	 at	
give en introduktion til emnet. Disse spørgsmål kan suppleres med den praktiske del, hvor eleverne 
bygger de elektriske kredsløb.

Det elektriske kredsløb, som eleverne tegner op som svar på spørgsmål 9, vil blive implementeret i 
selve samlingen af månefartøjet i Øvelse 2.

Resultater

1. a)	Solenergi,	b)	vindenergi,	c)	biomasse,	d)	geotermisk	energi

2. Kilder til vedvarende energi er bl.a. 
•	 Vand:	vandkraft	kan	opnås	gennem	vandkraftværker	med	dæmninger	i	floder	og	reservoirer,	

som omdanner energien fra tidevandet og opsamler energien fra havbølger. 
•	 Brint (hydrogen)-energi

 Øvelse 1: Sæt strøm til et månefartøj
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3. Ikke-vedvarende energikilder er bl.a.
•	 Fossile brændstoffer som gas, olie og kul 
•	 Atomkraft

4. Eksempler på fordele og ulemper ved vedvarende energikilder:

Fordele Ulemper
•	 Naturlige/forurener ikke
•	 Bæredygtig
•	 Uendelig forsyning: fornyes over kort tid
•	 Sikkert at bruge
•	 Kræver mindre vedligehold/tilsyn
•	 Lave omkostninger

•	 Dyrt at installere
•	 Afhængig	af	placering	og	vejret
•	 Ikke altid tilgængelige, så de skal kunne 

lagre energi
•	 Kan stadig forurene
•	 Kan forstyrre dyrelivet (f.eks. vindturbiner 

og dæmninger med vandkraftværker)

5. Hvis	 der	 ikke	 er	 nogen	 atmosfære	 eller	 flydende	 vand,	 kan	man	 ikke	 bruge	 vind,	 bølger	 eller	
vandkraftværker. Eleverne nævner muligvis også biomasse, da liv ikke kan eksistere under 
sådanne forhold.

6. Solenergi - det er altid muligt at bruge solenergi, når der er dagslys.
7. Et månefartøj vil kunne drives af solenergi, men den vil kun virke, når der er dagslys. Fartøjet 
er	 nødt	 til	 at	 have	 store	 batterier	 for	 at	 kunne	 lagre	 den	 producerede	 energi,	 eller	 have	 en	
supplerende energikilde som f.eks. atomkraft, hvilket bl.a. bruges på NASA’s Curiosity fartøj på 
Mars.

8. Diagrammet over det elektriske kredsløb bør se sådan ud:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Elektrisk	kredsløb	med	en	motor	og	en	solcelle:

batteri

Ledning

Elpære
Kontakt (slukket)

lys

solcelle

motor
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I	denne	øvelse	skal	eleverne	bygge	et	soldrevet	fartøj	ved	brug	af	en	solcelle,	en	motor	og	byggematerialer.

Udstyr

Øvelse 
Eleverne arbejder på at bygge deres månefartøj i grupper af 2-3 personer.

Fordel de nødvendige materialer ud til hver gruppe, sammen med den detaljerede beskrivelse af, 
hvordan	månefartøjet	bygges	-	disse	 instruktioner	findes	 i	bilaget.	Afhængigt	af	elevernes	alder,	
skal de måske have hjælp til at bruge hobbyknive og limpistol.

Når eleverne har bygget deres månefartøj, skal de teste det. Testen udføres bedst udenfor, hvis Solen 
skinner, ellers kan en kraftig lampe bruges som alternativ.

Eleverne skal skrive ned, hvad der fungerer godt og hvad der kan forbedres. Bed eleverne om at 
svare på spørgsmål 3 på opgavearket, hvor de også kan diskutere hvilke forbedringer, der skal laves, 
for	at	deres	fartøj	vil	kunne	fungere	på	Månens	overflade.	De	kan	også	sammenligne	deres	fartøj	
med andre gruppers og sammen snakke om, hvordan fartøjet kan forbedres for at kunne fungere 
på Månen.

Resultater
Månefartøjernes ydeevne afhænger både af lyskilden (hvor meget solen skinner) og hvor godt 
fartøjet er bygget.
Typiske problemer er:
•	 Ikke nok sollys
•	 Dårlig	forbindelse	mellem	ledningerne	og	solcellen
•	 At elastikken ikke er strukket nok ud
•	 At elastikken hopper af hjulene, hvis de ikke har en fordybning, der er stor nok hele vejen rundt. 

 Øvelse 2: Byg et soldrevet fartøj

•	 Udprintet opgaveark til hver gruppe
•	 Udprintet bilag til hver gruppe
•	 1	 solcelle	 -	 en	 fotovoltaisk	 celle	på	2-	eller	 5	

volt er anbefalet
•	 1 motor - gerne en DC-motor på 3 volt (eller 
1,5	volt	for	en	2	volts	solcelle)

•	 2 ledninger
•	 4 plastik skruelåg eller 4 store legetøjs-hjul
•	 1 elastik
•	 1 lille papkasse (f.eks. fra en mælkekarton)

•	 2 træpinde
•	 Bølgepap
•	 1 korkprop
•	 1 sugerør
•	 1	tusch
•	 1 hobbykniv
•	 Limpistol
•	 Dobbeltklæbende tape (valgfrit)
•	 Ekstra materiale til dekoration af måne-

fartøjet

Diskussion
Diskutér	med	eleverne,	om	deres	fartøjer	egner	sig	til	at	køre	rundt	på	Månens	overflade.	Vil	fartøjerne	
kunne køre langt? Når eleverne tester deres månefartøj, må de gerne opfordres til at få dem til at 
køre	på	flere	forskellige	overflader	(f.eks.	jord,	grus,	og	større	sten).	En	af	de	vigtigste	dele	af	fartøjet	
er	hjulene	og	her	kan	eleverne	selv	komme	med	idéer	til	andre	typer	materiale,	som	hjulene	kunne	
laves af, for bedre at kunne køre gennem forskelligt terræn.
Eleverne kan også prøve teste deres fartøj i forskellige lysniveauer.
Eleverne kan også undersøge, hvordan andre rumsonder virker, for at få inspiration (f.eks. ESA’s 
Rosalind Franklin fartøj). De kan også selv foreslå, hvilke videnskabelige missioner, som deres 
månefartøjer kan være del af.
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 Øvelse 1:Sæt strøm til et månefartøj 

Byg et soldrevet fartøj

 MÅNEFARTØJ

1. Kan I sætte navn på de vedvarende energikilder, som er på billederne?

 a)       b)

	 c)	 	 	 	 	 	 	 d)

2. Kan I komme i tanke om andre kilder til vedvarende energi?

3. Nævn 2 kilder til ikke-vedvarende energi.

  

O
Pg
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4. Tænk	på	fire	fordele	og	fire	ulemper	ved	at	bruge	vedvarende	energi,	i	forhold	til	ikke-vedvarende	
energi.

Fordele Ulemper
•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

5. Månen	har	 næsten	 ingen	 atmosfære,	 ingen	 luft	 og	 intet	 flydende	 vand,	 oceaner	 eller	 floder.	
Hvilke kilder til vedvarende energi ville vi ikke kunne bruge, når miljøet er sådan?

6. Der er ingen skyer på Månen. Hvilken vedvarende energikilde vil det være en god ting for? Forklar 
hvorfor.

7. Et månefartøj gør det muligt for astronauter at udforske et nyt miljø, på en sikker måde og 
med	flere	muligheder	for	at	bevæge	sig	rundt.	Udstyr	som	boremaskiner	og	kameraer	kan	
transporteres sikkert over store afstande. Hvad er den bedste måde til at give et månefartøj 
strøm? Forklar hvorfor.

Miljøet på Månen er meget forskelligt fra det, vi har her på Jorden. 
Månens	 overflade	 er	 fyldt	 med	 sten	 og	 dækket	 af	 meget	 fint,	
mørkt støv, som minder om den slags sand man kalder regolit. Dag 
og nat er også meget anderledes på Månen. 1 døgn på Månen er 
næsten ligeså lang som en hel måned her på Jorden. Det betyder, 
at på Månen er det dag i 15 jord-døgn i træk og bagefter nat i 15 
jord-døgn i træk

Vidste du?
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8. For	at	et	simpelt	månefartøj	kan	virke,	skal	det	bruge	elektricitet.	Tegn	en	skitse	i	kassen	
herunder, hvor du viser et simpelt elektrisk kredsløb der har: et batteri, en elpære og en kontakt. 

9. Forestil jer, at I skal bygge et månefartøj, som får strøm fra solenergi. Kan I tegne det elektriske 
kredsløb, som skal bruges? 
 
Kredsløbet skal indeholde: 
•	 1 solcelle		(som	laver	sollys	til	elektricitet)
•	 1 motor (til at kontrollere hjulene på månefartøjet) 
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 Øvelse 2: Byg et soldrevet månefartøj

1. Kig på listen med udstyr og tjek, at I har alle de nødvendige materialer til at bygge jeres eget 
månefartøj.

2. Byg jeres månefartøj ved at følge instruktionerne, som jeres lærer har givet jer. Husk at bruge 
det elektriske kredsløb, som I tegnede i øvelse 1.

3. Hvis Solen skinner, så tag jeres fartøj med udenfor for at teste hvordan det virker. Efter jeres 
første test skal I skrive tre ting ned, som I vil ændre for at gøre fartøjet bedre til at køre på 
Månen. Forklar hvorfor I ville ændre disse ting. 
 
a) 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
c) 
 
 
 
 

4. I skal nu lave de forbedringer af jeres fartøj, I foreslog i opgave 3. Sammenlign med de andre 
gruppers fartøjer. Hvilket månefartøj ville virke bedst på Månen?

Et månefartøj skal være designet til at køre på ukendt klippeterræn, 
fyldt med regolit og med huller og skråninger, vi ikke kender 
til	 i	 forvejen.	 Fartøjet	er	nødt	 til	at	have	specielle	hjul,	 som	kan	
køre rundt i terrænet uden nogen problemer. Det skal også have 
forskellige videnskabelige instrumenter med, som f.eks. kameraer 
og boremaskiner, så der kan tages prøver. Fartøjet skal også have 
frihed og strøm til at kunne køre rigtigt langt.

Vidste du?
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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/Working_on_the_Moon

ESA’s	ressourcer	til	klasseundervisning
esa.int/Education/Classroom_resources

ESA for børn
esa.int/kids

ESA’s rumprojekter

ESA’s forslag til udforskning af andre planeter
esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Automation_and_Robotics/Applications_for_
Planetary_Exploration

ESA’s	animationer	af	koncepter	til	fremtidige	måne-robotter
esa.int/Our_Activities/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/Landing_on_the_Moon_and_
returning_home_Heracles

Ekstra information

Transport	på	Månens	overflade
https://lunarexploration.esa.int/#/explore/technology/228?ha=299

Udvikling af vedvarende energi
esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Benefiting_Our_Economy/Renewable_energy_develop-
ment

ESA sætter vedvarende energi på verdenskortet
esa.int/Our_Activities/Preparing_for_the_Future/Space_for_Earth/Energy/Putting_renewable_ener-
gy_on_the_map
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Bilag: Byg et soldrevet fartøj

Udstyr
•	 1	 solcelle	 -	 en	 fotovoltaisk	 celle	 på	 2-	 eller	 5	 volt	 er	

anbefalet
•	 1 motor - gerne en DC-motor på 3 volt (eller 1.5 volt for 
en	2	volts	solcelle)

•	 2 ledninger
•	 4 plastik skruelåg eller 4 store legetøjs-hjul
•	 1 elastik
•	 1 lille papkasse (f.eks. fra en mælkekarton)
•	 2 træpinde
•	 Bølgepap
•	 1 korkprop
•	 1 sugerør
•	 1	tusch
•	 1 hobbykniv
•	 Limpistol
•	 Dobbeltklæbende tape (valgfrit)

Byggemanual til Månefartøjet

Figur A1 Figur A2

Skær træpindene til, så de har 
den rigtige længde i forhold til 
papkassen. Pindene skal være 
lange	nok	til,	at	der	er	mindst	1	cm	
mellem fartøjet og hjulene, når 
de	sættes	fast	på	siden	(figur	A3).	
Stik træpindene igennem de to 
halve sugerør, som I limede fast på 
kassen	tidligere	(figur	A4).

Figur A3 Figur A4

Skær sugerøret i to lige store dele 
(figur	 A1).	 De	 bliver	 til	 fartøjets	
hjul-aksler. Lim de 2 halvdele af 
sugerøret på den samme side 
af papkassen med en limpistol 
(figur	A2).	Brug	den	største	side	af	
kassen, for at gøre fartøjet mere 
stabilt.
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Figur A7 Figur A8

Skær en lille skive ud af en korkprop, 
den	skal	have	en	diameter	på	ca.	
8mm	 og	 være	 ca.	 2	 cm	 tyk.	 Slib	
den	 yderste	 kant	 af	 skiven	 (figur	
A9), så elastikken sidder godt fast 
omkring	den	(figur	A12).

Figur A9 Figur A10

Lim hjulet af bølgepap på toppen 
af et skruelåg og stik hul igennem 
begge dele. Brug limpistolen til at 
sætte hjulet fast på den ene ende 
af	træpinds-akslen	(figur	A7).	Sæt	
de sidste 3 hjul fast til hver ende 
af akslerne - dobbelt-tjek at alle 
hjul vender samme vej og at der 
er lige langt mellem hjulene og 
papkassen	(figur	A8).

Figur A5 Figur A6Lav et hjul ud af bølgepap, ved at 
bruge	en	hobbykniv	(figur	A5).	Lav	
en lille fordybning i den midterste 
del af hjulets kant, så der kan 
sidde en elastik uden at den 
hopper	 af	 (figur	 A6).	 Dette	 skal	
senere sættes fast på motoren, 
så det bliver til det hjul, der driver 
fartøjet fremad.

Motorens	placering	er	en	af	de	vigtigste	dele	af	denne	øvelse,	da	det	er	det,	som	afgør	om	fartøjet	
virker	ordentligt	(figur	A10).	For	at	finde	ud	af,	hvor	motoren	skal	sidde,	sætter	I	elastikken	rundt	om	
bølgepap-hjulet og trækker den op langs siden af papkassen, indtil den er helt strukket ud. Brug en 
tusch	til	at	markere	stedet,	og	stik	hul	i	papkassen	der	(figur	A8).
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Lim	motoren	fast	på	indersiden	af	papkassen,	der	hvor	I	prikkede	hul	tidligere	(figur	A10).	Motoren	
skal	vende	sådan,	at	spillet	peger	ud	af	papkassen,	ligesom	på	figur	A11.	Sæt	de	2	ledninger	fast	på	
motoren, medmindre den allerede har dem.

Sæt kork-skiven fast på motor-
spillet. Sæt elastikken rundt om 
kork-skiven og bølgepap-hjulet 
(figur	 A12).	 Stik	 hul	 i	 toppen	 af	
papkassen og træk motorens 
ledninger ud gennem hullerne.

Figur A11 Figur A12

Forbind	ledningerne	til	solcellen	
(figur	A13),	det	elektriske	
kredsløb skal ligne det I tegnede 
ved spørgsmål 9 i Øvelse 1. 

Lim	solcellen	fast	på	toppen	af	
papkassen	(figur	A14).	

Valgfrit: brug et stykke bølgepap 
og dobbeltklæbende tape, for at 
kunne	lime	solcellen	bedre	fast.

Figur A13 Figur A14

Nu er jeres månefartøj klar til at blive testet. Tag den med udenfor, hvis solen skinner. Hvis jeres 
fartøj	kører	baglæns,	skal	I	bare	bytte	ledningerne	på	solcellen	rundt.


