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Månebase
Undersøg forskellige slags ly på Jorden og i rummet

fakta-ark

Kort beskrivelse

Emner: Naturvidenskab, billedkunst

I dette sæt øvelser vil eleverne lære om
vigtigheden af at have en bopæl eller et ly, der
kan beskytte mod de forhold der er på Jorden
og i rummet. Eleverne skal sammenligne
nogle af de omgivelser vi har på Jorden, med
miljøet på Månen. Desuden skal de i grupper
finde på et design, og derefter bygge, deres
egen månebase med materialer der minder
om måne-jord (også kaldet måne-analoger).

Aldersgruppe: 8-12 år
Kategori: Elevaktivitet
Sværhedsgrad: Middel
Påkrævet/nødvendigt lektionstid: 1 time og 30
minutter i alt
Prisklasse: Lav (0-100 kroner)
Lokale: Klasseværelset
Inkluderer brugen af: sand, ler, flamingo/polystyren, plastik, balloner og lignende
Nøgleord: Månen, naturvidenskab, vejr,
billedkunst, ly, bopæle

Læringsmål
•
•
•
•
•
•

Genkende vigtigheden i at have en bopæl eller et ly, der giver beskyttelse mod omgivelserne.
Relatere forskellige miljøer til velkendte bopæle og ly.
Forståelse af, at atmosfæren er vigtig for livet på Jorden.
Anerkende at der er stor forskel mellem miljøet på Jorden og Månen.
Udpege nødvendige dele til en bopæl på Månen.
Forbedre elevernes evne til at arbejde i grupper, samt deres kreative tankegang.
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Min månebase - et hjem
på Månen

Kan du bo på Månen?

Forskellige slags ly over
hele verden

Find ly

Navn
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Øvelse

Udbytte
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Eleverne finder lokale
Eleverne skal finde
miljøer og herefter finder forskellige egenskaber
de ly mod disse.
ved normale ly og relatere
disse til omgivelserne.
Eleverne skal undersøge Eleverne skal kunne
ekstreme miljøer og
relatere ekstreme miljøer
hvilke ly man kan finde i til behovet for specielle
disse omgivelser.
bopæle eller ly.
Eleverne undersøger
Eleverne skal lære at
omgivelserne på Månen
forskellene mellem
omgivelserne på Jorden er farlige for mennesker.
og på Månen.
Eleverne skal også lære at
Jordens atmosfære har en
beskyttende rolle.
Eleverne skal lære om
Eleverne designer og
bygger deres egen
nogle af de begrænsninger
månebase, ved at bruge der er, når man skal
materialer der minder
udforske rummet, samt
om måne-jord.
lære om nogle af de
specielle ting der er
nødvendige at have, når
man skal bygge en bopæl i
rummet.

Beskrivelse

Oversigt over øvelser

Det anbefales at eleverne
har gennemført øvelse 3.

Det anbefales at eleverne
har gennemført øvelse 2.

Det anbefales at eleverne
har gennemført øvelse 1.

Ingen.

Forudsætninger

50 minutter

10 minutter

20 minutter

10 minutter

Tidsforbrug

Introduktion
ESA er i gang med at arbejde på nye missioner til Månen. Formålet er at undersøge miljøet på Månen,
samt at udvikle teknologier, som kan hjælpe med at opbygge en base på Månen. Astronauter kan
muligvis komme til at bo på Månen inden
Figur 1
for de næste to årtier.
Rummet uden for vores hjemplanet
kan være et ekstremt farligt miljø for
mennesker. Modsat Jorden har Månen
ingen atmosfære (der er vakuum), hvilket
betyder at der ikke er noget luft man kan
indånde. Udover dette betyder manglen
på en atmosfære, at der ikke er noget til
at beskytte mod sammenstød med selv de
mindste meteorider (støv og småsten, der
findes overalt i vores solsystem) eller mod
En kunstners fortolkning af, hvordan en 3D-printet Månebase kunne se
den skadelige stråling fra Solen. En enkelt
ud.
dag på Månen varer 27,3 jord-dage, så der
er ca. 14 døgns dagslys efterfulgt af ca. 14
døgns nat. Temperaturforskellen mellem dag og nat er ekstrem. Temperaturen på Månen kan nå helt
op på +123°C og ned omkring -233°C, alt afhængig af hvor på Månen man befinder sig.
Hvis man skulle opbygge en infrastruktur på Månen, ville det kræve at man fragter mange materialer
med fra Jorden, hvilket ville være utroligt dyrt. Derfor arbejder ingeniører og videnskabsfolk på nye
byggeteknikker, bl.a. 3D print, hvor man kan bruge materialer der allerede findes på Månen, som
f.eks. måne-jord (regolit).
Gennem dette sæt øvelser kommer eleverne til at undersøge forskellige slags ly på Jorden og de vil
også skulle forestille sig, hvordan en fremtidig base på Månen kunne se ud.
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Øvelse 1: Find ly
I denne øvelse skal eleverne undersøge deres omgivelser og udpege hvilket vejr de søger ly for i deres
dagligdag. De skal også identificere egenskaber ved forskellige ly, samt negative og positive ting ved
disse. Eleverne skal notere deres svar på deres opgaveark eller i deres notesbøger.

Udstyr
•
•

Printet opgave-ark til hver gruppe
Blyant/kuglepen

Øvelse

Introducér emnet ved at spørge eleverne om de nogensinde har prøvet at skulle søge ly/beskyttelse
pga. vejret. Tal med dem om de typer vejr, som de har oplevet og hvilke typer ly de har brugt i de
forskellige situationer.
Udforsk, sammen med eleverne, deres ideer om forskellige typer ly og i hvilke situationer de er bedst
egnede.
Eleverne skal gerne kunne forstå at forskellige typer ly har positive og negative egenskaber. Et
eksempel: når det regner, kan de gå i ly under et overdækket busstoppested, som er let at komme
hen til (positivt), men det vil ikke kunne holde dem helt tørre, hvis det regner rigtig meget (negativt).

Diskussion

Vi bliver udsat for forskelligt vejr hver eneste dag; blæst, regn, sne, stråling fra Solen, kolde og varme
temperaturer, storme, tordenvejr, skypumper/tornadoer, osv. Vi kan beskytte os mod deres negative
påvirkninger, ved at søge ly inde i en bygning eller andre steder (f.eks. under et træ, et busstoppested,
i et telt eller i en bil). Vi søger også ly i andre situationer, der kan være farlige, f.eks. hvis der er vilde
dyr, store folkemængder, høje lyde osv.
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Øvelse 2: Forskellige slags ly over hele verden
I denne øvelse skal eleverne undersøge de forskellige miljøer der findes på Jorden. De kommer til at
skulle sammenligne de lokale vejrforhold med nogle af de mest ekstreme typer vejr der findes andre
steder i verden. Derefter kommer de til at undersøge de typer ly, som bliver brugt disse steder.

Udstyr
•
•

Printet opgave-ark til hver gruppe
Blyant/kuglepen

Øvelse

Spørg eleverne om det værste vejr de nogensinde har oplevet.
Bed dem om at relatere deres egne oplevelser til, hvordan de tror at vejret er andre steder i verden.
Tal med eleverne om deres holdning til forskellige ekstreme vejrforhold.
Fordel opgavearkene ud til eleverne. Bed dem om at kigge på billede 1 til 4 på opgavearket. Bed dem
om at beskrive hvilke typer vejr, der er vist på hvert billede.
Efter eleverne har besvaret første spørgsmål, kan I have en kort diskussion i klassen om deres svar og
hvad billederne viser. Alternativt kan dette gøres efter eleverne har besvaret spørgsmål 2.
Ved spørgsmål 3 skal eleverne relatere vejrforholdene fra spørgsmål 1 til forskellige typer ly. Bed
eleverne om at beskrive de forskellige typer ly på billede A til D. De skal efterfølgende knytte
vejrforholdene fra spørgsmål 1 til den mest passende type ly, vist på billederne ved spørgsmål 2, og
forklare hvorfor denne type ly vil være god at bruge.

Diskussion

Klimaet her på Jorden er ikke ensartet overalt. Der er områder med så ekstreme vejrforhold, at det
er farligt for os mennesker. I disse områder er det nødvendigt at have specielle konstruktioner, for
at være ordentligt beskyttet.
Information om de eksempler, der er på elevernes opgaveark:
Billede 1 viser en person på Antarktis. På dette kontinent er der ingen indfødte beboere; det er
hovedsageligt forskere (videnskabsfolk og teknikere) der opholder sig der. Befolkningstallet
på Antarktis varierer mellem 1000-5000 mennesker. De inderste dele af kontinentet har så lave
mængder nedbør (mindre end 250 mm om året) at det betragtes som en ørken. Antarktis er derfor
den største ørken på Jorden. Inde midt på kontinentet er temperaturerne meget lave med et
gennemsnit på -57°C.
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Billede 2 viser Saharaørkenen, som er den største varme ørken i verden. Den strækker sig over 10
lande og dækker omkring 9 millioner kvadratkilometer, næsten 1/3 af det afrikanske kontinent. Dette
billede viser det mest normale syn i dette område; store sandklitter formet af vinden. Temperaturen
i dette område kan nå over 40°C.
Billede 3 viser oversvømmelser i Sri Lanka under Monsunen. Monsunerne er sæsonbestemte vinde,
der bliver dannet pga. en ubalance i temperaturen over hav- og landarealer, hvilket fører til ændringer
i nedbør. Voldsomme monsuner er normale i Asien, Afrika og Australien.
Billede 4 viser to atmosfæriske fænomener: tordenvejr og en tornado. Tordenvejr opstår når forskelle
i temperatur får varm vanddamp til at kondensere, hvilket er med til at danne cumulonimbus-skyer.
Tordenvejr kan medføre andre farlige fænomener, som f.eks. tornadoer. En tornado er en lodret
tunnel af hurtigt roterende luft.
Billede A - hører sammen med billede 2. Et Berber-telt nær Zagora, Marokko. Traditionelt er
samfundene der bor i ørkenen nomadiske og bevæger sig over store vidder for at finde ressourcer
(vand og mad). Telte skal være kompakte og lette at transportere og samtidig beskytte mod de
barske omgivelser.
Billede B - hører sammen med billede 4. En underjordisk bunker. Denne type bygning er ofte lavet
af beton med forstærkede vægge og døre. Det giver den mest pålidelige type ly for meget ekstreme
fænomener, som tornadoer, orkaner, stråling osv.
Billede C - hører sammen med billede 1. Forskningsbasen Concordia på Antarktis. Dette er en af de
koldeste, tørreste og mest isolerede baser i verden. Om vinteren er der op til 15 besætningsmedlemmer
over en periode på 9 måneder med fuldstændig isolation, hvor der i 4 af månederne er mørkt døgnet
rundt. Den laveste temperatur, der nogensinde er målt på stationen, er -84.6°C.
Billede D - hører sammen med billede 3. Typiske huse på floden Kwai i Thailand. I områder, hvor der
ofte er oversvømmelser, bliver traditionelle huse bygget på pæle eller flydende fundamenter.
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Øvelse 3: Kan du bo på Månen?
Efter at have udforsket forskellige vejrforhold på Jorden i øvelse 1 og 2, skal eleverne nu undersøge de
forskellige forhold der findes i rummet, med fokus på Månen.

Udstyr
•
•

Printet opgave-ark til hver gruppe
Blyant/kuglepen

Øvelse

Når øvelse 3 og 4 introduceres eller opsummeres, kan det være en god idé at give eleverne lidt mere
information om udforskning af Månen. Forslag til ressourcer og referencer kan findes i afsnittet
med links.
Fordel opgavearkene ud til eleverne. Bed dem om at beskrive nogle af de egenskaber ved Månen,
som de kan se på billederne.
Bed dem om at udpege forskelle mellem billederne af Jorden og Månen.
Spørg eleverne, om de tror det vil være nemt for mennesker at leve på Månen. Hvilke ting tror de kan
være til fare for astronauter på Månen?

Diskussion

Månen er et farligt og fjendtligt miljø for mennesker. Landskabet er helt goldt og er dækket af
meget fint støv. Modsat Jorden har Månen ingen atmosfære til at beskytte mod meteoritter og
stråling. Der er heller ikke noget luft, så astronauterne vil ikke kunne trække vejret og de vil blive
udsat for rummets vakuum. Forholdene på Månen kan dog ændre sig pga. Solens aktivitet, det er
det vi kalder for rumvejr.
På Månen varer én nat 14 jord-døgn. Astronauter på Månen vil opleve ekstreme variationer i
temperatur mellem dag og nat.
Når astronauterne skal være uden for deres rumfartøj, er de nødt til at have specielle dragter på, for
at beskytte sig mod stråling, høje og lave temperaturer og rummets vakuum.
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Øvelse 4: Min månebase - et hjem på Månen
I denne øvelse skal eleverne bruge den viden, som de har fået gennem de forrige øvelser, til at designe
og bygge deres idéelle base på Månen.

Udstyr
•
•
•

Opgaveark printet til hver elev
Blyant/kuglepen
Ler/modellervoks

•
•
•

Plastik
Polystyren
Balloner

Øvelse

Med udgangspunkt i øvelse 3 skal eleverne tænke på, hvordan deres idéelle månebase ville være.
De skal tegne en tegning, eller lave en kort beskrivelse, af basen på deres opgaveark. Beskrivelsen
skal også indeholde, hvilke forskellige faktorer som basen skal beskytte imod, samt de vigtigste
materialer der skal bruges for at bygge basen.
Tal derefter med eleverne om nogle af de begrænsninger, som rum-agenturer har, når de skal
planlægge missioner til f.eks. Månen. Bed eleverne om at prøve at tilpasse deres designs så meget
som muligt til at kunne bruge lokale ressourcer (fra Månen) og lette og/eller oppustelige materialer.
Giv eleverne nogle materialer, der minder om dem som fremtidige astronauter på Månen vil have
(‘måne-jord’ - ler, plast, polystyren, balloner) og bed eleverne bygge deres egen månebase.

Diskussion

Når eleverne skal designe deres base, kan du give dem noget mere information omkring Månen
eller bede dem om selv at undersøge dette. På siden med links, er der nogle brugbare hjemmesider.
Du kan også lade eleverne designe deres base uden nogen begrænsninger og give dem mere
information efterfølgende. Dette kan sætte gang i en diskussion omkring deres valg af design og
funktionaliteten af deres base i et miljø som det, der findes på Månen.

Når eleverne skal designe deres månebase skal de tage med i deres overvejelser, at deres base
muligvis er den eneste på hele Månen og at den derfor helst skal være selvforsynende.
Basen skal også kunne beskytte astronauterne og deres udstyr (f.eks. computere) mod meteoritter
og stråling. Det skal være et miljø, hvor temperaturen kan reguleres og have en simuleret atmosfære,
så astronauterne kan trække vejret uden iltflasker. Basen skal også have et område, hvor man kan
dyrke mad og have et genanvendelses-system til vand. Der skal også være arbejds- og opholdsrum
til astronauterne.
Man er ved at udvikle nye teknologier, som skal hjælpe med den fremtidige udforskning af Månen.
Det inkluderer bl.a. 3D-printning ved brug af materialer som minder om måne-jord samt oppustelige
strukturer, temperatur-regulerende materialer, forskning i planter, fjernstyrede robotter, teknologier
til at undgå eller kontrollere mængden af måne-støv, nye former for raket-fremdrift, udforskning af
isen på Månens poler, vandrensnings-systemer, teknologier der kan trække vand og metaller ud af
måne-jord og meget, meget mere. Mere information om disse ting kan findes i afsnittet med links.
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Konklusion
Dette sæt øvelser giver en introduktion til de miljømæssige forhold på Månen og sætter dem i
relation til de miljøer vi har på Jorden. Eleverne skal gerne kunne se, hvor vigtig Jordens atmosfære
er og hvilke udfordringer der er ved udforskning af rummet.
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Undersøg forskellige slags ly på Jorden og i rummet

Øvelse 1: Find ly
1. Lav en liste med 5 slags vejr, som du har søgt ly for eller ville søge ly for og en liste med 5 forskellige
slags ly, som du har brugt.

Vejr

Ly

Regn

Busstoppested

2. Skriv 1 positiv og 1 negativ ting til hver type ly, som du har på din liste fra spørgsmål 1.

Ly

Positive ting

Busstoppested

Nem at komme hen til
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Negative ting

Opgaveark til eleverne

Månebase

1. Beskriv de forskellige slags vejr, der er vist på billede 1 til 4.

Billede 1

Billede 2

Billede 3

Billede 4
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Opgaveark til eleverne

Øvelse 2: Forskellige slags ly over hele verden

Billede B

Billede A

Billede C
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Opgaveark til eleverne

2. Beskriv de forskellige slags ly, som du kan se på billede A-D. Kan du finde ud af, hvilke ly, som
passer til de forskellige slags vejr på forrige side? Forklar hvorfor de forskellige slags ly er gode at
bruge til de forskellige slags vejr.

Synes du, at vejret på Jorden kan være ekstremt? Ude i rummet er det meget værre!
Kig på billederne nedenunder. Kan du se nogle forskelle mellem Månen og Jorden? Hvilke farlige
ting vil astronauter opleve på Månen? Skriv dine svar ned på linjerne sammen med en beskrivelse af
nogle af de ting som du ved om Månen.

Månen er…
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Opgaveark til eleverne

Øvelse 3: Kan du bo på Månen?

Hvordan ville du designe en base, som kan beskytte astronauterne mod det farlige miljø oppe på
Månen?
1. Tegn hvordan du synes, at din månebase skal se ud og skriv navne på nogle af de vigtigste ting.
Forklar hvordan din månebase beskytter astronauterne og skriv hvilke materialer du skal bruge,
for at bygge den.

Materialer

Den beskytter mod...

Min måsebase er…
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Opgaveark til eleverne

Øvelse 4: Min Månebase

2. Kunne du tænke dig at lave nogle ændringer til dit første Månebase-design? Vil du stadig bruge
de samme materialer?

3. Byg din egen månebase!
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Opgaveark til eleverne

Det er rigtig svært at skulle udforske rummet.
• Omgivelserne er meget farlige.
• Der er rigtig langt mellem alting, selv hvis man skal op til Månen.
• Det er utroligt dyrt at rejse ud i rummet. Alt efter hvor man skal hen, kan det koste hundredetusinde (100.000) eller måske endda millioner (1.000.000) af kroner at sende 1 kg materiale
derhen.

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
ESA’s ressourcer til klasseundervisning
esa.int/Education/Classroom_resources
ESA for børn
esa.int/esaKIDSen
Animationer med Paxi
esa.int/spaceinvideos/Sets/Paxi_animations
ESA for børn artikel: Udforskning af månen
esa.int/esaKIDSen/SEMXR6WJD1E_OurUniverse_0.html
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
Næste stop: Månen
esa.int/spaceinvideos/Videos/2015/01/Destination_Moon
Måne-byer
esa.int/spaceinvideos/Videos/2016/03/Moon_Village2
Rumfartøjet EAC på vej til Månen:
esa.int/spaceinvideos/Videos/2016/02/SpaceShip_EAC_heading_for_the_Moon
Forskningsbasen Concordia
www.blogs.esa.int/concordia/research-on-planet-concordia
Rumforskning på Concordia:
www.esamultimedia.esa.int/multimedia/publications/Concordia_Living_on_white_Mars
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BILAG
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Monsun-oversvømmelse i Sri Lanka.

Læge Beth Healey på Antarktis.

Figur 3

Figur 1

19

Tornado og tordenvejr.

Sandklitter i Marokko.

Øvelse 2: Forskellige slags ly over hele verden

ESA/IPEV/PNRA–B. Healy

Figur 4

Figur 2
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Concordia forskningsbase.

Et Berber-telt tæt på Zagora i Marokko.

Figur C

Figur A
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Typisk flod-hus på floden Kwai i Thailand.

Underjordisk bunker.

Figur D

Figur B
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Apollo 17 astronauten Eugene Cernan på Månen.

Månen.
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Den Internationale Rumstation bevæger sig forbi Månen.

Fuldmånen set fra den Internationale Rumstation (ISS) i 2014 af ESA-astronaut Alexander Gerst.

Øvelse 3: Kan du bo på Månen?

