
SOLEN, JORDEN OG MÅNENS BANER
I samarbejde med Science Museerne



I denne øvelse skal eleverne lave en model af Jordens bane 
omkring Solen samt Månens bane omkring Jorden. Aktiviteten kan 
bruges som udgangspunkt til at skabe en dialog om Solsystemets 
dynamik.

Baggrundsinformation
Solen ligger i centrum af solsystemet, og omkring Solen kredser 
de otte planeter. En planet er defineret som en rund klode, der 
kredser alene i sin bane omkring Solen. Seks af solsystemets 
planeter har måner, og en måne er et objekt, der kredser om en 
planet eller dværgplanet.

Jorden kredser om Solen som den tredje planet og med en 
middelafstand på omkring 150 millioner km. Denne afstand 
kaldes også for en astronomisk enhed. Jorden kredser i det plan, 
som kaldes for ekliptika.

Jorden har en enkelt måne, nemlig Månen, som kredser om 
Jorden på ca. 27 dage. Månens bane er en smule aflang, 
og derfor varierer afstanden mellem Jorden og Månen fra ca. 
356.000 km og til ca. 406.000 km. Månens kredsløb omkring 
Jorden hælder 5,15° i forhold til ekliptika.

Månens faser
Månen lyser ikke af sig selv, men reflekterer lyset fra Solen. Det 
resulterer i, at Månen har faser, som skifter i løbet af kredsløbet 
omkring Jorden. Herfra Jorden ser vi den del af Månen, som er 
oplyst.

Når Solen, Jorden og Månen står på linje, er den del af Månen, 
som vender ind mod Jorden, fuldt oplyst, og vi har fuldmåne. Når 
Solen, Månen og Jorden står på linje, vender den side af Månen, 
som er oplyst af Solen, væk fra Jorden, og vi har nymåne.

VEJLEDNING



Det er faktisk sjældent, at Solen, Månen og Jorden står på en 
fuldstændig ret linje. Det skyldes, at Månens bane om Jorden 
hælder i forhold til Jordens bane om Solen. Men to gange 
om året vil de tre objekter stå på linje, og vi kan opleve 
solformørkelser og måneformørkelser. Formørkelser sker gerne i 
par, med ca. 14 dages mellemrum.

Man oplever solformørkelser ved nymånen, når Solen, Månen og 
Jorden står på linje. Når det sker, kan Månen skygge for Solen 
(set her fra Jorden).

Måneformørkelser sker ved fuldmåne. Månen vil bevæge sig ind i 
Jordens skygge, men grundet Jordens atmosfære vil den ikke blive 
mørk, men helt rød i stedet – og man får en blodmåne.

Sol- og måneformørkelser



I denne øvelse skal I lave en model af Solen, Jorden og Månen.

Materialer

• Udprintet ark - se næste side (det kan være en fordel at printe 
på pap eller karton)

• Tuscher i forskellige farver

• Splitklips

Sådan gør I

1. Farv Solen, Månen og Jorden og klip dem ud

2. Klip de to lange stykker ud også

3. Lav nøjagtige huller med en hultang eller en strikkepind

4. Sæt delene sammen som vist her:

 
Brug modellen til at undersøge Månens faser samt solformørkelser.

ØVELSE

Øvelsen er lavet i samarbejde med






