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Emner: Naturvidenskab, samfundsfag

Aldersgruppe: 8-12 år

Kategori: Elevaktivitet

Sværhedsgrad: Let

Påkrævet/nødvendigt lektionstid: 45 minutter

Prisklasse: Lav (0-100 kroner)

Lokale: Klasseværelset

Nøgleord: Naturvidenskab, samfundsfag, 
Månen, fællesskab, samfund, statsborgerskab, 
tværfaglighed

Hvordan skal et fremtidigt samfund på Månen fungere?

   Læringsmål                                                                  
•	 Danne meninger og argumentere for deres synspunkter
•	 At lytte til og lære af andre
•	 Deltage i en demokratisk proces om at tage beslutninger
•	 Forståelse af forskellige institutioners rolle i samfundet 
•	 Se	en	sammenhæng	mellem	hvordan	videnskab	og	teknologi	kan	have	indflydelse	på	hvordan	

samfundet fungerer

  Kort beskrivelse                                       
I denne øvelse skal eleverne diskutere nogle 
af de organisatoriske og sociale egenskaber 
af en fremtidig koloni på Månen og relatere 
disse til deres eget lokalsamfund. Eleverne 
vil blive guidet gennem øvelsen ved at bruge 
en række debatspørgsmål, hvor de kan give 
udtryk for, om de er enige eller ej, ved at bruge 
et kort med en glad eller trist smiley på.

 Love og regLer på Månen

 Fakta-ark                       

Øvelse navn Beskrivelse Udbytte Forudsætninger Tidsforbrug

1

Opbyg et 
samfund på 
Månen

Diskussion 
om, hvordan 
et fremtidigt 
samfund på 
Månen skal 
organiseres og 
styres

Forståelse 
for hvordan 
et samfund 
organiseres 

Ingen 45 minutter

 oversigt over øvelser
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Kolonisering	af	Månen	 lyder	som	en	 idé	man	kun	hører	om	i	science	fiction,	men	det	kan	faktisk	
komme til at ske allerede indenfor det næste århundrede.

Her på Jorden har samfund og fællesskaber været med til at skabe mekanismer, som regulerer hvordan 
vi bruger fællesarealer og handelsvarer. Hvert land har deres egen politiske struktur, som regulerer 
love og gør at der er fair adgang til vigtige ressourcer som f.eks. uddannelse og sundhedsvæsen.

FN’s Ydre Rum-traktat, som trådte i kraft i 1967, danner grundlaget for international lovgivning om 
rummet og er med til at styre vigtige dele af udforskningen af rummet. Den er blevet underskrevet 
af mere end 120 lande. I traktaten står der, at det ydre rum kan udforskes og bruges frit af alle lande, 
at lande ikke må gøre krav på dele af rummet (f.eks. Månen) og at Månen og andre himmellegemer 
kun	må	bruges	til	fredelige	formål.	Der	er	fire	andre	traktater,	bl.a.	Måne-traktaten,	som	skal	være	
med til at styre aktiviteten på Månen og andre himmellegemer. Der er dog kun 18 lande, som har 
skrevet under på denne traktat. 

Astronauter har allerede besøgt Månen, men kun på meget korte missioner. I fremtiden kommer 
astronauter muligvis til at skulle være på Månen i længere tid ad gangen og så bliver det nødvendigt 
at lave en koloni med sin egen infrastruktur, som vil komme til at fungere som et slags selvstyre.

Månen er et helt anderledes sted end her på Jorden. Astronauter vil komme til at bo i et miljø 
stort set uden atmosfære og uden beskyttelse mod stråling eller meteoritter. Der vil også være 
begrænsninger på kommunikationen med Jorden og det vil være mere udfordrende at interagere 
med hinanden. Ressourcerne på Månen er også meget begrænsede og det vil være vanskeligt at få 
adgang til ressourcer fra Jorden.

Denne øvelse opfordrer eleverne til at forestille sig et fremtidigt samfund på Månen og diskutere 
hvilke emner, der vil være de vigtigste i deres “måne-lov”. Eleverne skal bl.a. tale om, hvem der skal 
have lov til at bestemme hvad der skal indgå i sådan en “måne-lov”; alle lande på Jorden eller kun 
de lande som først rejser til Månen? Eleverne skal også diskutere hvilke offentlige infrastrukturer 
som beboerne på Månen skal have adgang til og f.eks. hvordan man bør fordele de ressourcer der er 
tilgængelige på Månen.

Eleverne skal gerne opfordres til at diskutere de ting, som de bruger i deres dagligdag. Besøger de 
legepladser, biblioteker, kulturcentre, sportscentre osv.? Har de haft brug for sundhedsvæsenet? 
Hvordan kunne sådanne steder bygges op og organiseres på Månen?

 Introduktion
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I denne øvelse skal eleverne diskutere og undersøge nogle af de problemer, som en fremtidig koloni 
på Månen vil skulle løse. Eleverne skal derefter skrive deres version af en “Måne-lov”.

Udstyr 

•	 Et kort med et glad ansigt og et kort med et trist ansigt pr. gruppe
•	 Debat-kort (se bilag)

Forberedelse

For at sætte diskussionen i gang, får hver gruppe et sæt med 5 debat-kort. Kortene skal have nogle 
udsagn, som kan relateres til kontroversielle dele af måne-udforskning, hvilket for eksempel kunne 
være:

•	 Det er ikke nødvendigt med et sundhedsvæsen på Månen, fordi alle indbyggere skal være helt 
raske for at kunne bo deroppe. Hvis man er syg, må man tage tilbage til Jorden.

•	 Måne-samfundet skal være demokratisk. Beboere på Månen skal selv vælge, hvem der skal være 
Præsident.

•	 Alle beboere skal kunne kommunikere frit med Jorden. Derfor skal der være gratis internet på 
Månen.

•	 Vand er en dyr og meget kostbar ressource. Derfor må beboere på Månen kun tage bad 1 gang 
om måneden.

•	 Alle beboere på Månen skal være over 18 år og under 40 år. Børn må ikke bo der.
•	 Kun de oprindelige beboere på Månen kan træffe beslutninger om, hvad der skal ske på Månen 

i fremtiden.
•	 Hvis man bryder reglerne på Månen, så skal man sendes tilbage til Jorden og må aldrig rejse til 

Månen igen.
•	 Alt mad på Månen skal rationeres og alle får samme størrelse portioner.
•	 Indbyggere på Månen bliver tildelt arbejde efter, hvad der er brug for i samfundet. De kan ikke 

selv få lov at vælge, hvad de vil arbejde med.
•	 Der er en grænse for, hvor mange mennesker der må bo på Månen.
•	 Alle skal træne i 2 timer hver dag.
•	 Alle får det samme i løn, uanset hvad de arbejder med.

Disse	udsagn	findes	som	debat-kort	i	bilaget.	Det	er	kun	eksempler	og	kan	tilpasses	efter	elevernes	
alder	og	evner.	Under	diskussionen	må	eleverne	også	gerne	selv	finde	på	 idéer	 til	 spørgsmål	og	
emner, der kan diskuteres.

 Øvelse 1: Opbyg et samfund på Månen
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Øvelse
Del klassen op i grupper med 4-6 elever. Giv 5 forskellige debat-kort og et kort med en glad og en 
trist smiley til hver gruppe. 

Bed eleverne om at placere de to smiley-kort i hver sin side af et bord eller på gulvet. Under 
diskussionen skal gruppen placere debat-kortene imellem den glade og den triste smiley. Gruppen 
skal vise, hvor enige eller uenige de er i et udsagn, ved at placere det tæt på enten den glade eller 
den triste smiley.

Gruppen skal til hvert debat-kort læse udsagnet på kortet og snakke om, om de er enige eller uenige 
i udsagnet. Hvis gruppen er enig, så placerer de kortet ved siden af den glade smiley. Hvis gruppen 
er uenig i udsagnet på kortet, skal de lægge det ved siden af den triste smiley.

Eleverne kan også placere et debat-kort imellem de to smileys, afhængig af hvor mange i gruppen 
der er enige eller uenige i udsagnet på kortet.

Udbytte
Efter gruppen har talt om alle debat-kortene skal de dele og sammenligne deres resultater med 
resten af klassen. Sammen skal hele klassen skrive en “Måne-lov” med de vigtigste regler for deres 
Måne-samfund.
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Diskussion

Gennem denne øvelse skal eleverne arbejde i grupper, hvor de skal diskutere og vælge den bedste 
løsning for nogle af følgende problemer:

•	 Kommunikation
•	 Politiske ledere
•	 Forhold til Jorden
•	 Sundhedsvæsen (både fysisk og psykisk sundhed)
•	 Sikkerhed, love og regler
•	 Beskyttelse af miljøet og håndtering af affald
•	 Fordeling og håndtering af ressourcer (vand, mad, mineraler, osv.)
•	 Fordeling af land
•	 Sport og fritid
•	 …

Disse er kun få eksempler på emner, som kan diskuteres. Hvordan kommunikerer vi med hinanden 
på Månen? Fordi der næsten ingen atmosfære er på Månen, vil kommunikation baseret på lydbølger 
være uholdbar. En af de problemer, som et fremtidigt måne-samfund vil skulle løse er, hvordan 
man håndterer kommunikation både lokalt og med Jorden. Skal alle have fri adgang til forskellige 
kommunikationsmidler?

Hvordan skal man organisere en koloni på Månen? Eleverne kan diskutere, hvilket politisk system 
de mener passer bedst til Månen. Et eksempel kan være demokrati, monarki eller at man er politisk 
afhængig af Jorden. Er indbyggere på Månen statsborgere i lande på Jorden eller statsborgere på 
Månen? Skal Månen være en selvstændig stat?

Hvilke statslige, juridiske og lovgivningsmæssige systemer kan fungere for en koloni på Månen? 
Eleverne	 vil	 komme	 til	 at	 definere	 de	 grundlæggende	 love,	 pligter	 og	 ansvarsområder,	 samt	
rettigheder for indbyggerne.

Det	er	meget	dyrt	at	rejse	mellem	Jorden	og	Månen.	Hvem	skal	betale	for	dette?	Hvem	skal	finansiere	
services og ydelser som beboerne på Månen har brug for? Skal de have et simpelt sundhedsvæsen, som 
kan tage sig af mindre alvorlige skader og sygdomme? Skal alle have adgang til sundhedsvæsenet? 
Hvad skal der ske med beboerne, hvis de bliver alvorligt syge?

Relatér diskussionen til eksempler, som eleverne kender her fra Jorden og spørg dem, om der er 
nogle love eller andre dele af samfundet, som de ikke synes er fair. I kan også snakke om ligestilling 
og om Månen kan fungere som en måde at ‘starte på en frisk’ for menneskeheden, så man kan 
opbygge et mere ligeværdigt samfund.

Efter at I har skrevet jeres ‘måne-lov’, kan du spørge eleverne om de mener, at det skal være muligt 
at ændre i grundloven og hvordan man kunne gøre dette.
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 LInkS 

eSA’s ressourcer

Moon Camp Challenge
esa.int/Education/Moon_Camp

Animationer om udforskning af Månen
esa.int/Education/Moon_Camp/The_basics_of_living

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

ESA for børn
esa.int/kids

ESA for børn, Tilbage til Månen
esa.int/kids/en/learn/Our_Universe/Planets_and_moons/Back_to_the_Moon

ekstra information

Adfærdskodeks for astronauter på den Internationale Rumstation
esa.int/esapub/bulletin/bullet105/bul105_6.pdf

Europæisk Center for Rumlovgivning
eden-iss.net

Ydre	Rum-traktaten	-	United	Nations	Office	for	Outer	Space	Affairs
www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html
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 BILAg 

Debat-kort 1
Det er ikke nødvendigt med et sundheds-
væsen på Månen, fordi alle indbyggere skal 
være helt raske for at kunne bo deroppe. Hvis 
man er syg, må man tage tilbage til Jorden.

Debat-kort 2
Måne-samfundet skal være demokratisk. 
Beboere på Månen skal selv vælge, hvem 
der skal være statsminister.

Debat-kort 3
Vand er en dyr og meget kostbar ressource. 
Derfor må beboere på Månen kun tage bad 
1 gang om måneden.

Debat-kort 4
Alle beboere på Månen skal være over 18 år 
og under 40 år. Børn må ikke bo der.

Debat-kort 5
Hvis man bryder reglerne på Månen, så skal 
man sendes tilbage til Jorden og må aldrig 
rejse til Månen igen.

Debat-kort 6
Alt mad på Månen skal rationeres og alle får 
samme størrelse portioner.

Debat-kort 7
Der er en grænse for, hvor mange mennesker 
der må bo på Månen.

Debat-kort 8
Alle skal træne i 2 timer hver dag.

Debat-kort 9
Alle beboere skal kunne kommunikere frit 
med Jorden. Derfor skal der være gratis 
internet på Månen.

Debat-kort 10
Kun de oprindelige beboere på Månen kan 
træffe beslutninger om, hvad der skal ske på 
Månen i fremtiden.

Debat-kort 11
Indbyggere på Månen bliver tildelt arbejde 
efter, hvad der er brug for i samfundet. De 
kan ikke selv få lov at vælge, hvad de vil 
arbejde med.

Debat-kort 12
Alle får det samme i løn, uanset hvad de 
arbejder med.
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