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Mission PÅ MÅNEN
Programmér din klassekammerat til at gennemføre en mission på Månen

fakta-ark

Kort beskrivelse

Emner: Programmering, matematik, billedkunst

Dette sæt øvelser vil introducere eleverne til
logisk tænkning gennem planlægning, test
og udførelse af en enkel mission på Månen.
Eleverne skal arbejde sammen i par og
skiftes til at have rollen som “kontrolcenter”
og “rumfartøj”. Den ene elev skal give
kommandoer, der gør det muligt for den anden
at navigere blindt rundt på Månens overflade.
De bliver nødt til at følge en fastlagt rute for
at undgå forhindringer, udføre missioner og
ankomme sikkert til deres mål.

Aldersgruppe: 8-12 år
Kategori: Elevaktivitet
Sværhedsgrad: Let
Påkrævet/nødvendigt lektionstid: 45 minutter
Prisklasse: Lav (0-100 kroner)
Lokale: Klasseværelset
Nøgleord: Programmering, matematik, billedkunst, kommunikation, kontrolcenter, rollespil

Læringsmål
•
•
•
•

Forstå simple koncepter af logisk tænkning
Planlægge og teste simple opgaver
Lære at kommunikere gennem rollespil
Aflæse gitter referencer og give korte og klare instruktioner, for at hjælpe med at navigere rundt i
referenceområdet
• Anerkende vigtigheden af god og klar kommunikation
• Forstå vigtigheden af samarbejde
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Oversigt over øvelser
Øvelse

Navn

Beskrivelse

Planlæg
din
mission

Planlægning
af en sekvens
af bevægelser,
som et fartøj
kan følge, for
at gennemføre
bestemte
opgaver.

1

Design og
test din
mission

2

Udbytte

Forstå hvorfor
trin-for-trininstruktioner er
vigtige.
Få en
introduktion til
planlægning
og test af
programmer.
Ved at arbejde
Bruge logisk
i par og spille
tænkning
og simple
rollerne som
kommandoer
“kontrolcenter”
(programmeog “rumfartøj”
skal eleverne
ringssprog) til
prøve at opnå de at betjene et
forudbestemte
rumfartøj.
Forstå
opgaver og
ankomme sikkert vigtigheden
i klare og
til deres mål.
præcise
kommandoer.
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Forudsætninger

Tidsforbrug

Ingen.

15 minutter

Det anbefales
at man har
gennemført øvelse
1.

30 minutter

Introduktion
Rumfartsagenturer over hele verden, ser det at vende tilbage til Månen som det næste store skridt
inden for udforskning af rummet. Kun 12 astronauter har gået på Månen. Siden 1970’erne har
udforskningen af Månen foregået ved hjælp af målinger fra satellitter i kredsløb om Månen eller
med rumsonder på Månens overflade, men der er stadig meget, der mangler at blive udforsket.
Udforskning af rummet, med både robotter og mennesker, er resultatet af vores dybt forankrede
søgen efter at besvare spørgsmål om livets oprindelse og betingelser for liv i vores univers, samt at
udvide de menneskelige grænser.
Der er planlagt adskillige nye missioner til Månen i de næste årtier, både bemandede og ubemandede.
Disse missioner skal udføre videnskabelige forsøg og tage tonsvis af geologiske prøver med tilbage
til Jorden. Månen har mange steder som videnskabsfolk synes, at der kunne være interessante at
udforske. Nogle af disse steder er den stadig mystiske bagside af Månen, Månens nord- og sydpol,
vulkanske aflejringer, meteorkratere og bassiner, lava-kanaler og hulrum. Månefartøjer vil gøre det
muligt at undersøge, kortlægge, samt tage prøver fra disse steder via fjernkontrol af rumfartøjer.
Den første planlagte mission, der skal lande en rumsonde på Månen og tage prøver med tilbage til
Jorden er Heracles, som er et samarbejde mellem ESA og de canadiske og japanske rumfartsagenturer.
Heracles skal undersøge potentialet i at mennesker og robotter samarbejder. Astronauter skal
fjernstyre et månefartøj mens de selv er i kredsløb, for at hjælpe med at udvælge de prøver, som
skal tages med tilbage til Jorden. Astronauterne henter efterfølgende prøverne ved en rum-havn og
sender dem tilbage til Jorden.
Figur 1

Canadian Space Agency

En prototype af Heracles-rumsonden bliver testet i et måne-lignende landskab i Canada.
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Det er ikke muligt at fjernstyre rumsonder direkte fra Jordens overflade, fordi det tager tid for
kommunikations-signalerne at rejse fra Jorden og ud til andre himmellegemer. Fra Jorden til Månen
tager det nogle få sekunder, men fra Jorden til Mars tager det et sted mellem nogle få minutter til
mere end en halv time. Rumsonder er nødt til at være programmerede til at navigere rundt i ukendt
terræn uden at få input fra mennesker i realtid. Rumfartøjer bruger også forskellige sensorer til at
kortlægge terrænet omkring dem, så de selv kan navigere rundt. Fartøjer kontrolleret af mennesker
vil være med til at forberede fremtidige astronauter til selv at køre rundt på Månens ujævne overflade.
Alle de nuværende kommunikationsmetoder kræver, at senderen og modtageren er direkte
forbundet. Her på Jorden kan vi let kommunikere med folk på hele kloden, fordi vi har mange
kommunikationssatellitter, som kan modtage signaler fra andre satellitter og sende disse ned til
modtager-stationer forskellige steder på planeten. For rumsonder og astronauter på Månens forside
er det også muligt at kommunikere med os, da der findes store antenner på Jordens overflade.
Figur 2

CLEP/CNSA

Den kinesiske mission Chang’e-4 var den første til at lande en rumsonde på bagsiden af Månen, det skete den 3. januar 2019.

Hvis man sender en rumsonde om på Månens bagside, vil det blive sværere at kommunikere; det
ville kræve en kommunikationssatellit i kredsløb om Månen, som kan videresende signaler mellem
Jorden og rumfartøjet.
Dette sæt øvelser vil introducere eleverne til de grundlæggende dele i at planlægge en mission på
Månens overflade. De skal bruge logisk tænkning for at gennemføre deres mission og de vil komme
til at forstå hvor vigtigt det er, at kunne kommunikere effektivt.
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Øvelse 1: Planlæg din mission
I denne øvelse skal eleverne gennemføre en mission på Månen, ved at forestille sig at de guider et
rumfartøj rundt på Månen. Eleverne skal skrive en serie instrukser ned, for at nå fra landingsområdet
til deres mål mens de udfører en mission og samtidigt undgår farer på vejen.
Denne øvelse fungerer som introduktion til logisk tænkning. Ældre elever kan springe denne øvelse
over og starte med øvelse 2.

Udstyr:
• Printet opgave-ark til hver gruppe

Øvelse
Del eleverne ind i par og fordel et opgaveark pr par. For at gennemføre deres mission, skal eleverne
udpege de vigtigste dele af missionen og finde den bedste vej for rumfartøjet.
Eleverne skal på skabelonen i deres opgaveark lave en liste over, hvilke bevægelser deres rumfartøj
skal gennemføre. De må kun bruge kommandoerne: kør fremad, drej til højre, drej til venstre, og
vend rundt.
Gør det klart for eleverne, at når man skal lave et computerprogram, er man nødt til først at
planlægge, hvad det skal gøre og bagefter teste programmet. Dette er et vigtigt trin, når man skal
planlægge en mission. Hvis ikke man planlægger og tester sit program, har man ingen mulighed for
at vide, om missionen vil lykkes.

Udbytte
MISSION

ANTAL BEVÆGELSER/KOMMANDOER

START
1

2

3

4

Mission 1:
Fra landingsområdet til
månebasen
Mission 2:
Fra månebasen og hen
for at hente
prøver af
måne-is
Mission 3:
Tilbage til
månebasen
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5

6

7

8

MÅL
9

10

Øvelse 2: Design og test din mission
I denne øvelse arbejder eleverne i par, hvor de skal designe deres egne missioner på Månen. De skal
forestille sig, at de er kontrolcenteret og lave en mission til deres klassekammerat, som har rollen som
rumfartøj og skal gennemføre missionen. Eleverne skiftes til at være ”kontrolcenter” og ”rumfartøj”.

Udstyr
• Opgaveark printet til hver gruppe
• Tape

Øvelse
Del eleverne ind i par og del opgavearkene ud. Hver elev skal prøve at være “kontrolcenter” og
“rumfartøj”.
Del 1: Design din mission
Først skal begge elever forestille sig, at de er kontrolcenteret og bruge gitter-kortet over Månen
til at planlægge missionen, som den anden elev skal gennemføre. De skal selv vælge, hvor de vil
placere kortene med farer/opgaver på gitteret. Efterfølgende skal de i planlægnings-tabellen på
deres opgaveark lave en liste med de kommandoer, der er nødvendige for at guide rumfartøjet den
rigtige vej, så det gennemfører missionens opgaver og samtidigt undgår farer. Opgaverne kan f.eks.
være at tage prøver af måne-jorden, tanke op, indsamle is og vende tilbage til månebasen. Den
anden elev må ikke se disse kommandoer. Hver elev skal kun se det kort, som de selv har lavet.
Hvis du synes, kan du også forberede missionerne, før du deler opgavearkene ud.
Del 2: Test din Mission
Nu skal begge elever prøve at gennemføre deres missioner. Lav et 5x5 gitter på gulvet med tape
(eller lignende), som skal repræsentere gitter-kortet over Månens overflade.
Den enkelte elev skal være “kontrolcenter” på den mission, som de selv har lavet i del 1 og “rumfartøj”
på deres kammerats mission. Eleverne kan selv bestemme, hvem der skal starte med at være
“kontrolcenter”. Den elev, som skal starte med at være “rumfartøj” skal have bind for øjnene og
starte ved landings-området (hvor de er blevet guidet hen inden start). Eleven som har rollen som
rumfartøj skal nu følge anvisningerne fra kontrolcenteret inde i gitteret på gulvet. “Kontrolcenteret”
skal bruge de kommandoer som han/hun har skrevet ned på deres opgaveark. Prøv at opfordre
eleverne til at bruge gitter-referencerne, når de giver kommandoer til rumfartøjet.
Forhindringer (f.eks. stole) kan placeres i gitter-firkanter, hvor der er ifølge kontrolcenteret er farligt. I
kan placere andre ting på gitteret, som passer til de opgaver som rumfartøjet skal udføre undervejs.
Eleverne skal efterfølgende bytte roller og den nye “kontrolcenter”-elev skal guide “rumfartøjet”
gennem sin mission. Gitteret kan tilpasses yderligere, ved at bruge forskellige billeder og terræn.
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Diskussion
Eleverne skal diskutere, hvad der gik godt i øvelsen og hvad der kunne forbedres. Var der problemer
med kommunikationen? Var instruktionerne klare nok? Hvordan kan det gøres bedre i fremtiden?
Eleverne skal gerne kunne se, hvor vigtigt det er at være kort og præcis med deres kommandoer.
De skal kunne se, at der er stor forskel på f.eks. at sige “drej rundt og gå fremad” og “drej 90 grader
til venstre og gå to skridt fremad”. Hvis der er noget information, som ikke er helt klart, så kan det
betyde at missionen fejler. Det er også vigtigt at instruktionerne er i den rigtige rækkefølge. Sådan
er det også, når man skal programmere.
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Programmér din klassekammerat til at gennemføre en mission på Månen

Øvelse 1: Planlæg din mission
I denne øvelse er din opgave at give instruktioner til et rumfartøj, så det kan navigere rundt på
Månens overflade for at gennemføre en mission. Du må kun bruge kommandoerne “fremad”, “drej
til højre”, “drej til venstre” og “vend rundt”. Prøv at se om du kan gennemføre missionen med så få
skridt som muligt.
Mission: Dit rumfartøj er lige landet på Månen (A3) og vender mod nord. Naviger rumsonden fra
landings-området til månebasen (C1). Kør så hen og indsaml en prøve af noget måne-is (D5) og tag
det med tilbage til månebasen (C1). Du skal undgå at krateret (C3).

5
4
3
2
1
A
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D
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Opgaveark til eleverne

Mission PÅ MÅNEN

MISSION

ANTAL KOMMANDOER

START
1

2

3

4

5

6

7

SLUT
8

9

Mission 1:
Fra landingsområdet til
månebasen
Mission 2:
Fra
månebasen
og hen for at
hente prøver
af måne-is
Mission 3:
Tilbage til
månebasen

Fremad

Vend rundt

Drej til venstre

Drej til højre
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Opgaveark til eleverne

Udfyld skabelonen nedenfor for at planlægge din mission, husk at du kun må bruge de kommandoer
som der står i teksten ovenover. Den første række er allerede udfyldt for dig.

I denne øvelse skal du og din klassekammerat skiftes til at være “kontrolcenter” og “rumfartøj” på
en månemission.

Del 1: Design din mission
Du skal planlægge en mission på Månen til din klassekammerat. Missionen handler om at udføre forskellige
opgaver imens man navigerer rundt i ukendte omgivelser, for til sidst at ankomme sikkert til sit mål.
1. Placér de forskellige kort med opgaver og farer på gitter-kortet og bestem bagefter, hvordan din
månemission skal være.

5
4
3
2
1
A
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Opgaveark til eleverne

Øvelse 2: Design og test din mission

MISSION

ANTAL KOMMANDOER

START
1

2

3

4

5

6

7

MÅL
8

9

Fremad

Vend rundt

Drej til venstre

Drej til højre

10

Del 2: Test din mission
Nu skal I skiftes til at være “kontrolcenter” og “rumfartøj” på en stor udgave af gitter-kortet
over Månens overflade. Når du skal være kontrolcenteret, skal du navigere din klassekammerat
gennem den mission, som du selv har planlagt. Bagefter bytter I roller. Når du skal guide
din klassekammerat gennem din mission, skal du huske at være klar og præcis med dine
kommandoer, så de får al den information, som de har brug for, for at kunne gennemføre
missionen.
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Opgaveark til eleverne

2. Design din mission og udfyld missions-planlægningen i tabellen nedenunder. Brug kun
kommandoerne “fremad”, “drej til højre”, “drej til venstre” og “vend rundt”.

links
ESA’s ressourcer
Moon Camp Challenge
esa.int/Education/Moon_Camp
ESA’s ressourcer til klasseundervisning
esa.int/Education/Classroom_resources
ESA for børn
esa.int/kids

ESA’s rumprojekter
ESAs rumfartøjer bliver testet på Tenerife
esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Rovers_drive_through_Tenerife_darkness
Til Månen og tilbage igen - Heracles robot-mission
esa.int/Our_Activities/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/Landing_on_the_Moon_and_
returning_home_Heracles

Ekstra information
Video om at fjernstyre robotter
https://lunarexploration.esa.int/#/explore/technology/228?ha=301&a=301
Video om, hvordan rumfartøjer kan bevæge sig rundt på Månen
https://lunarexploration.esa.int/#/explore/technology/228?ha=299&a=299
Global Exploration Roadmap
www.globalspaceexploration.org/wordpress/wp-content/isecg/GER_2018_small_mobile.pdf
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