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Lærerveiledning

Hvordan skaffer vi energi for mennesker 
utenfor jorda? 
 
 
Prosjektinnledning  
Romfartsingeniører vet at én av de viktigste ressursene for at mennesker skal kunne 
overleve i verdensrommet, er elektrisk strøm. Høyt over Jorden finner vi den Internasjonale 
romstasjonen, eller ISS, som er avhengig av elektrisk strøm for oppvarming og 
avkjøling så vel som ventilasjon, lys og, viktigst av alt, systemene som gjør det mulig 
å overleve på stasjonen.  
 
Siden ISS befinner seg i verdensrommet og utenfor Jordens atmosfære, er én  
av de beste tilgjengelige ressursene solenergi. Den elektriske energien er lagret  
i spesialdesignede oppladbare batterier, litt større versjoner enn de du finner i 
mobiltelefonene. Denne elektriske energien er livsviktig for at astronautene skal 
kunne overleve og utføre alle oppgavene sine.  
 
Siden menneskene begynner å planlegge oppdrag til Mars eller til og med mot 
nærliggende asteroider, må vi finne ut hvordan strøm kan brukes på en økonomisk 
måte for å understøtte liv i verdensrommet. Solpanelene som brukes ombord på ISS, 
er fremdeles veldig skjøre, og det kan hende at de ikke fungerer så bra når vi reiser 
lenger vekk fra Solen. Hva er våre alternativer? 
 
Emnene som dekkes 
• Energiproduksjon 
• Energioverføring 
• Energiforbruk 
• Designe energieffektive systemer 
• Energiformer 
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Lærerveiledning

Mål  
Elevene kommer til å lære om energioverføring og hvordan tilgjengelig energi 
regulerer muligheten for en menneskelig utpost i verdensrommet. Elevene skal 
identifisere og forklare fordelene og ulempene ved ulike måter å generere energi  
og som kan brukes på en rombasert installasjon. 
  
Tid i klasserommet 
Tre til fire timer, avhengig av antallet grupper som skal presentere sine resultater. 
 
Nødvendige materialer 
Datamaskiner med Internett-tilgang og skriver er også nyttig, så vel som en 
oppslagstavle og tilgang til presentasjonsverktøy som PowerPoint. 
 
Start leksjonen 
Du kan starte leksjonen ved å spørre klassen hvorfor energi er viktig for å kunne 
overleve i verdensrommet. Lytt til deres ideer. Introduser ideen om at energi driver 
alle systemene på den Internasjonale romstasjonen. Er dette noe de hadde tenkt 
over tidligere? Hva er deres tanker om dette? 
 
Spør dem om hva de mener er nødvendig for å overleve i ekstreme miljøer som en 
utpost på Månen, Mars eller på en asteroide, og hvordan elektrisitet passer inn i 
dette. Du kan også få dem til å tenke over alt det elektriske utstyret som finnes i 
deres egne liv. Hvilke er luksus og hvilke andre kan de ikke leve uten?  
 
Det er også andre spørsmål de må tenke over. Hvordan ville endringen fra å leve på 
bare én planet til å leve langt vekk fra Jorden, endre måten vi produserer energi? 
Hvordan ville vi holde oss varme i verdensrommet? Hvordan ville vi varmet opp vann 
for å spise eller dusje? Hvordan ville vi oppbevart maten vår? Utforsk med klassen 
hvilke ressurser som kunne ha blitt brukt i et gitt miljø, for å skaffe energi til en rombase. 
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Lærerveiledning

Leksjonsutvikling 
Målet for hver gruppe er å avgjøre hvor de ville ha sine utposter i verdensrommet,  
og tenke over energibehovene.  
 
Hver gruppe bør først diskutere noen av problemene med dette og oppmuntres til  
å utføre flere undersøkelser om problemene knyttet til en utpost i verdensrommet, 
ved bruk av biblioteket eller Internett. Dere kan også invitere ingeniører eller forskere 
fra nærmiljøet til å snakke om disse emnene. 
 
Elevene bør velge utpostens plassering i verdensrommet og deretter analysere, 
planlegge og velge energikilde som passer for sin utpost. De må tenke over hvilke 
strømkilder som kan være mest fordelaktige i det unike miljøet til hvert sted.  
 
Elevene kan deretter designe en utpost som inkluderer leveområder, arbeidsområder, 
oppbevaringsplasser og en ordning for strømforsyningen. De bør deretter avgjøre 
hva de skal ta med seg. 
 
Avsluttende presentasjon 
Elevene bør utvikle en poster og en muntlig presentasjon som forklarer undersøkelsene. 
Her kan de komme med mulige løsninger på problemene og utfordringer innenfor 
det emnet som gruppen har valgt. Elevene bør gjennomføre presentasjonene i team, 
og sørge for at hvert medlem har en rolle. Presentasjonen bør inkludere en forklaring 
på hvordan løsningen gir svar på utfordringen med å skaffe energi for en utpost med 
mennesker i verdensrommet. 
 
Avsluttende diskusjon 
Elvene bør oppmuntres til å delta sammen med klassen i en gruppediskusjon om 
håndtering av ressurser i verdensrommet, inkludert hvilke av løsningene som ville 
passet best til å takle utfordringen med energiproduksjon for en utpost i verdensrommet. 



LEGO, the LEGO logo and MINDSTORMS are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas  
de LEGO Group. ©2014 The LEGO Group. 062615.

4

Elevprosjekt

Hvordan skaffer vi energi for mennesker 
utenfor jorda? 
 
 
Prosjektinnledning  
Den internasjonale romstasjonen har solpaneler som genererer omtrent en effekt på 
120 kW  Dette høres kanskje ikke mye ut, men det kunne sannsynligvis vært nok til å 
forsyne en liten by med strøm. All energien er oppsamlet fra Solen og lagret i 
batterier. Disse batteriene brukes når solpanelene ikke er i bruk.  
 

 
I dette prosjektet må dere tenke over hvordan vi kan skaffe energi i verdensrommet. 
På Jorden er vi avhengig av kraftstasjoner og energikilder som vind og vann 
(hydroelektrisk energi). I verdensrommet kan vi ikke gjøre dette, så hvilke alternativer 
har vi? Hvis dere var ansvarlig for å bestemme hvor en ny romstasjon skulle befinne 
seg, hvor ville den ha vært og hvordan ville dere ha generert strøm? 
 
Diskusjon #1 
Ha en diskusjon for å finne ut hva dere allerede vet om emnet. Læreren kan lede 
denne diskusjonen ved å stille spørsmål. Etter diskusjonen går dere tilbake til 
gruppene deres og bestemmer dere for én måte dere kan generere energi på,  
og deretter undersøker dere dette emnet. 
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Elevprosjekt

Kanskje dere ønsker å finne ut mer om solpaneler, eller kanskje dere kan komme  
på nye måter å «temme» energi på? Hva ville skjedd hvis det ikke fantes solenergi? 
Kanskje dere utforsker den mørke siden av en fjerntliggende planet der det ikke 
finnes lys, eller lyset er veldig svakt.  
 
Disse spørsmålene kan hjelpe dere på vei:  
 
• Hva trenger vi energi til i verdensrommet?  
• Hvordan varmer vi opp husene våre og hvilke metoder kan vi bruke i verdensrommet?  
• Hvordan oppbevarer vi mat og hvilke metoder kan vi bruke i verdensrommet?  
 
Når dere har diskutert dette, kan dere presentere resultatene til de andre gruppene. 
Dere må svare på spørsmål om hva dere har bestemt dere for og hvordan dere ville 
ha generert energi, så sørg for at dere har undersøkt grundig!  
 
Diskusjon #2  
Velg et sted i verdensrommet som dere kunne tenke dere å besøke. Kanskje dere 
ønsker å reise til Mars, Månen eller en nærliggende asteroide som Vesta? Skaff til 
veie informasjon om stedet. Finnes det vind eller en atmosfære? Finnes det noen 
form for varme? Og hva består overflaten av? Når dere er ferdige med undersøkelsene, 
kan dere fortsette til neste trinn i oppgaven.  
 
Forklar hvordan en romstasjon her ute kunne ha blitt tilført energi. Tenk over hvordan 
dere kan generere energi og hvordan dere kan bruke den her ute. Analyser, planlegg 
og velg hvordan dere skaffer energi. Husk at dere må tenke over hvilke energikilder 
som kreves i dette miljøet.  
 
Avsluttende diskusjon  
Snakk om funnene deres. Diskuter hva dere har lært om energiproduksjon og spesielt 
det dere har lært om energiproduksjon i verdensrommet. Hvilke utfordringer får vi hvis 
vi trenger samme slags energiforsyning som finnes ombord på den Internasjonale 
romstasjonen, og som gjør det mulig for mennesker å overleve i verdensrommet? 
Tenkte dere på ulike måter å skaffe denne typen energi? Og viktigst av alt, hva med 
romstasjonen deres? Hva tok dere hensyn til når dere bestemte plasseringen til 
romstasjonen? 


