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Lærerveiledning

Hvordan kan mennesker overleve  
i verdensrommet? 
 
 
Prosjektinnledning  
Verdensrommet er et ugjestmildt miljø. På Jorden har vi oksygen, vann og varme. 
Jorden opprettholder også et balansert økosystem med planter og dyr, som gir oss 
mat. Eksperter innenfor utforskning av verdensrommet har ikke funnet noen planeter 
som kan tilby noen av disse tingene, som er livsviktige for menneskelig liv. Så hvordan 
kan vi da overleve i verdensrommets røffe miljø?  
   
Emnene som dekkes  
• Menneskekroppen  
• Miljø  
• Faktorer som trengs for å opprettholde liv  
   
Mål  
Elevene skal finne ut hva mennesker trenger for å overleve i verdensrommet. De vil 
også begynne å forstå hva som er nødvendig for menneskelig utforskning av 
rommet.  
   
Tid i klasserommet 
Fem til ti timer, avhengig av antallet grupper som skal presentere sine resultater.  
   
Nødvendige materialer  
Datamaskiner med Internett-tilgang og skriver. Du trenger også en oppslagstavle
eller tilgang til presentasjonsverktøy som PowerPoint.
 
Start leksjonen  
Spør klassen hvordan mennesker kan overleve i verdensrommet. Hvor skulle maten 
kommet fra? Hva trenger kroppen for å overleve? Hva skjer når man blir syk? Tenk 
også på det vi vet om verdensrommet. Utforsk sammen med klassen de tingene som 
dere bruker hver dag, og hvordan de eventuelt kan hjelpe oss med å overleve  
i verdensrommet. 
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Lærerveiledning

Leksjonsutvikling  
Hver gruppe bør diskutere og identifisere viktige interesseområder, som for eksempel 
en bestemt måte å opprettholde liv på, og gjennomføre ytterligere undersøkelser i 
ett av disse interesseområdene. Hver gruppe bør registrere de viktigste punktene fra 
sine diskusjoner i tabellen. Elevene kan bruke Internett og bøker fra biblioteket for  
å skaffe seg informasjon. Dere kan også be om hjelp fra eksperter i lokalmiljøet som 
for eksempel ingeniører eller forskere som har arbeidet innen feltet.  
 
Elevene bør presentere sine potensielle løsninger på emnet de velger, for å hjelpe 
mennesker med å leve og arbeide i verdensrommet. Hvis en gruppe valgte mat som 
sitt hovedemne, bør de undersøke ulike måter mat kan produseres eller oppbevares 
på med tanke på lange opphold i verdensrommet. De bør kanskje tenke på typen 
mat de liker å spise og hvordan den maten kan oppbevares eller tilberedes i miljøer 
hvor det finnes liten eller ingen tyngdekraft.  
 
Avsluttende presentasjon 
Elevene må utvikle en poster hvor de presenterer resultatet av diskusjonen. Kanskje 
det finnes fire eller fem tilknyttede emner som de kan dekke og utheve på posteren. 
De kan også gjøre rede for sine undersøkelser og svare på spørsmål fra klassen 
angående utfordringene og løsningene.  
 
Elevene bør gjennomføre presentasjonen sin i team, og sørge for at hvert medlem har 
en rolle. Presentasjonen bør inkludere en forklaring på hvordan løsningen forlenger 
og opprettholder menneskelig aktivitet i verdensrommet.  
 
Avsluttende diskusjon  
Elevene bør oppmuntres til å delta i gruppediskusjon sammen med medelevene  
om emnene hver gruppe har undersøkt. De kan tenke over andre måter vi kan løse 
utfordringen med å forlenge og opprettholde menneskelig aktivitet i verdensrommet.  
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Elevprosjekt

Hvordan kan mennesker overleve  
i verdensrommet? 
 
 
Prosjektinnledning  
Kanskje har du vært på en langtur sammen med foreldrene dine, vennene dine eller 
skolen. Du måtte kanskje sitte i ro en lang stund i samme setet, med bare et par 
pauser underveis på en bensinstasjon der dere spiste litt mat og gikk på toalettet. 
Men hva om dere i stedet for timer måtte reise i flere dager, uker eller til og med år?  
 

 
Det dere må tenke på i denne øvelsen er hvordan dere ville ha levd i en romkapsel 
eller ombord på en romstasjon som ikke var større enn foreldrenes bil eller en buss. 
Du er vektløs ute i verdensrommet, så hvis du befant deg der, ville du bare ha drevet 
rundt. Men det ville ikke ha vært ditt største problem. Hva kan du drikke? Hva kan du 
spise? Hvordan går du på toalettet? 
 
Men det er ikke alt. Det finnes ikke luft i verdensrommet. Og ingen luft betyr null 
oksygen. Hvordan skulle du ha pustet hvis du tok turen utenfor romkapselen?  
 
Spørsmålet er hvordan kan mennesker overleve i verdensrommet? Og hvordan kan 
vi få tak i de viktige tingene vi trenger for å overleve? 
 
Diskusjon 
Begynn med å tenke over hvordan vi kan leve i verdensrommet. Dette betyr at dere 
må tenke på hvor maten skal komme fra, og hva kroppen trenger for å overleve. Hva 
ville ha skjedd om du ble syk? Tenk også over de tingene dere bruker til daglig. Ville 
de ha hjulpet dere med å overleve i verdensrommet, eller måtte dere ha etterlatt 
disse tingene på jorden? 
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Elevprosjekt

Lage presentasjonen 
Del opp i grupper og diskuter hva dere trenger for å overleve i verdensrommet. 
Tenk over ting som luft, mat, vann og mange andre ting som er nødvendig. Velg én 
av disse som dere mener er livsviktig for å overleve i verdensrommet. Når dere har 
bestemt dere, kan dere snakke om hva dette innebærer. Skriv ned i tabellen det 
dere har snakket om.  
 
Etter diskusjonen kan dere gjøre noen undersøkelser. Bruk skolens bibliotek til å 
finne ut mer om det valgte emnet og hva som trengs for å leve i verdensrommet, 
eller finn ut mer ved å søke på Internett.  
 
Etter at dere har gjort noen undersøkelser, presenterer dere dette som en poster. 
Dere kan eventuelt plassere det valgte emnet i midten, og la de andre ulike ideene 
ha utspring fra dette emnet. Husk at dere må fortelle hvorfor dere valgte dette 
emnet, og hvor viktig dere mener det er. Presenter posteren og resultatene til 
klassen og svar deretter på spørsmålene deres. Er det noe som mangler, eller har 
dere forandret mening om noe? Hvorfor? 
 
Avsluttende diskusjon 
Nå bør dere ha tenkt gjennom hvordan dere kunne ha bodd inni den lille romkapselen 
eller en romstasjon. Har dere bestemt dere for hva dere ville spise og drikke mens 
dere var der, eller hvordan dere ville ha gått på toalettet? Kanskje kom dere på noe 
som ingen andre gjorde? 
 
Hvorfor ikke avslutte med en gruppediskusjon om alle emnene som hver gruppe 
undersøkte videre? Hvis dere klarte å identifisere de viktigste tingene som en trenger 
for å overleve i verdensrommet i en lengre periode, kunne dere kanskje diskutere 
hvordan oppdrag med enda lenger varighet (på flere måneder eller år) kan oppnås. 
Basert på undersøkelsene, hva tror dere kan være fordelene? Hvilke problemer kan 
man oppleve? 
 


