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Forskningsopgave - 3. klasse Flakkebjerg Skole 

 

Forberedelse: Vi har set YouTube videoer om Andreas Mogensens rumrejse. Han 

fortalte hvordan det er at bo på en rumstation, om stanken, om hvordan man går på 

toilettet, bliver vasket, spiser, og træner og vi har set hvordan vand bevæger sig i 

rummet når der er vægtløst.  Vi har set hvordan rumstationen og jorden bevæger sig 

i forhold til hinanden. Vi har også læst og hørt om planeterne og lært om hvorfor det 

er nat og dag på jorden. 

Emne: Vi vil fremstille tøj som kan gøre det lettere for astronauter at være i en 

rumstation. 

Da vi så videoerne kom vi til at snakke om/undre os over: 

Virker magnet i rummet? 

Virker velcro i rummet? 

Hvorfor bliver vandet siddende på overfladen? 

Har astronauter har sko på? 

Hvad er tyngdekraft? 

Hvad sker der med affaldet fra rumstationen? 

Løsninger til vores emne: 

- Når de skal i bad, skal de spare på vandet og derfor vil vi foreslå en dragt og 

hue med tørshampoo, så behøver de ikke at bruge så meget vand. 

- En bluse med indbygget sugerør, så det bliver letter at spise og drikke 

- Magnetsko, så astronauten ikke behøver at flyve og samtidig kan man træne, 

fordi man skal bruge kræfter på at flytte fx benene. 

- En sovepose med stropper, som er sat fast på en blød madras, så man ikke 

behøver at spænde sig fast. 

- Et par bukser med magneter i lommerne og handsker med magneter for at 

holde fast på fx værkstøj. 

- Bukser med klap så det bliver lettere at komme på wc. 
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Samarbejde: 

Vi kunne ønske hvilke værksteder vi ville arbejde med -max 3 ønsker. Vi blev fordelt 

og i grupperne arbejder vi sammen om at løse opgaverne. Vi har aftalt hvilke ting 

der skulle laves og så har vi hjulpet hinanden. 

Hvis der er problemer så har vi spurgt dem der ikke var så meget med, om de ville 

prøve at løse nogle af opgaverne. 

 

Vi har fundet vores oplysninger på følgende sider: 

http://www.nbi.ku.dk/spoerg_om_fysik/fysik/magneter/ 

https://ing.dk/artikel/faa-dit-eget-eksperiment-med-andreas-mogensen-ud-i-rummet-172681  

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/nasa-forskere-vi-har-fundet-flydende-vand-i-rummet  

http://illvid.dk/universet/rumfart/hvordan-spiser-man-i-vaegtloes-tilstand  

https://ing.dk/galleri/velbekomme-saadan-spiser-en-astronaut-136286#0   

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/hvordan-drikker-man-kaffe-i-rummet  

http://illvid.dk/fysik/naturlove/hvad-er-tyngdekraft-1  

http://nyheder.tv2.dk/2015-09-01-andreas-viser-rundt-i-rumskibet-saadan-gaar-man-paa-toilettet-i-

rummet  

www.okolariet.dk/.../andreas-mogensen-videoblogger-nu-dansk 

www.rumrejsen.dk/danmark/andreas-mogensen-fanger-polarlys-set-fra-rummet-wow  

 

Clio-online: Natur og teknologifaget: 

- Mennesket i rummet 

- Mars 

- Vores planet 

 

Bøger:  

Blezard, Tracey: Rummet (Fantaastisk!) Forlag Flachs 2001 

Bruce, Jenny: Gigant serien: Stjerner og planeter. Forlag Könemann 2001 
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