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Indledning 

Vores emne er at holde sig sund rummet. Vi vil gerne fortælle jer om mad, planter, genbrug 

af vand, underholdning,  sociale behov og ego behov. Vores projekt går ud på, hvordan man 

holder sig sund på en rumstation.  

 

Problemformulering 

 
Hvordan holder man sig sund og rask på en rumstation? 

Hvorfor er det vigtigt at være sund som astronaut? 

Hypotese 

Det er hårdt for kroppen at være astronaut. 

Fremgangsmåde 

Vi har fælles på klassen udvalgt et emne Sundhed i rummet. Bagefter lavede vi nogle gode 

grupper og hver gruppe fik et underemne, som de skulle undersøge. Alle delte deres afsnit i 

Goggle Docs med den gruppe der skulle lave den samlede rapport.  

Hvordan kan man genbruge vand i rummet? 

 

Når man er i rummet renser man sit tis så man kan drikke det. 

Man putter sukker i så det smager af noget sødt og renser det så det bliver til normalt vand 

med en maskine.  

 

Man kan sæt en jernmur op under toilet og fordele tisset, toiletpapir og det urene afføring. 

 

Der er et gult rør på toilet på rumstationen i det gule rør tisser og det gælder også for 

nummer 2. 

 

Inden man tager op i rummet skal man tage en kop vand for man kan godt få rumsyge.  

 

Når man er i rummet vil man gerne genbruge så meget vand som mulig. Man genbruger urin 

vandet og vaskevandet og fugtigheden i luften.  

Drikkevarerne er pulver, der blandes med vand. 

 

 Der er kun varmt vand på ISS. Ønskes kolde drikke placeres væsken på et køligt sted først.  
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Krummer og vanddråber skal undgås, da de vil flyve rundt og kan skade det tekniske udstyr 

om bord. Derfor indtages alle vækser direkte fra pose, og hvede-tortillas er favorit brødet, da 

det ikke krummer. Astronauterne kan dog for sjov “lege” og eksperimentere med væsker.  

 

 

Mad på en rumstation     
 

Rum-mad har udviklet sig enormt stort  siden de første mennesker blev sendt i rummet og 

måtte leve af mad på tube og små terninger der kunne spises i en mundfuld. I dag vælger 

astronauterne selv en menu for syv dage af gangen, inden de tager af sted. Amerikanerne 

leverer den ene halvdel af forsyningerne til ISS og russerne den anden. Næringsindholdet - 

altså energi, vitaminer og mineraler er nøjagtigt udregnet,  og astronauternes tilstand tjekkes  

løbende fra Jorden. 

 

Maden er behandlet, så den kan holde sig længe og er let at tilberede enten ved opvarmning 

eller ved tilførsel af vand. Den skal også være nem at spise i vægtløs tilstand 

Maden holdes fast med velcro på en bakke eller køkkenbordet i den russiske Zvezda-modul. 

Bakken holdes også fast på astronauternes skød med stropper. Maden spises direkte fr a 

beholderen eller posen, så det ikke flyver rundt i det vægtløse rum. Væde eller sovs på 

maden får det til at klistre til skeen, som er det foretrukne spiseredskab. Få har gennem 

tiden forsøgt sig med spisepinde!  

                                                                                                                              

 

Kaloriebehovet er stort set det samme i rummet som på jorden, men i rummet må man tage 

særlige hensyn til de vitaminer, som astronauterne skal spise. Det har fx vist sig, at 

mængden af D-vitamin i kroppen formindskes, fordi astronauter er totalt beskyttet mod 

solens ultraviolette stråling. antallet af røde blodlegemer at transportere ilt rundt i kroppen i 

den vægtløse nødvendigt at tilføre forskellige mineraler som fx calcium for at forebygge 

knogleskørhed. Hvad angår det kulinariske, er det sket en betydelig udvikling siden 

astronauterne fik mad på tube.  

I dag minder maden også om måltiderne på et fly. Kødet bliver dog strålebehandlet for at 

holde sig friskt, da man ikke kan medbringe en fryser til fødevarer. Maden er vakuum 

indpakket, og noget skal opvarmes i en ovn, og andet og andet tilsættes vand.Der er dog 

visse Mad emner, man undgår. Fx er brød bandlyst fordi det kan være farligt, hvis 

brødkrummer svæver omkring, og derfor findes salt og peber kun i flydende form. som på 

Jorden spises der tre måltider dagligt, og udbuddet går lige fra spaghetti og bøf til dessert, 

frugt, kage, nødder og chokolade. 

 

 

Det er en stor udfordring at sørge for den rigtige ernæring på rumrejser, og når mennesket i 

fremtiden skal på længere rumrejser, skal holdbarheden forlænges væsentligt. I dag er mad 

til ISS lavet til at holde sig frisk i 18 måneder. Skal vi nogensinde til  Mars, skal holdbarheden 

forlænges med måske helt op til 5 år. Der laves i dag forsøg med frugt grønt, der kan dyrkes 
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i rummet og anvendes uden tilberedning: salat, spinat, gulerødder, tomater, løg, radiser, 

peberfrugter, jordbær, urter og kål. Skal der etableres en egentlig rumbase fx på månen, vil 

det være nødvendigt at dyrke sin egen mad, som også skal kunne tilberedes.  

  

 

Planter 

De har et stort rum med planter på rumstationen, hvor der laves forsøg med at dyrke plante  

De prøver at finde ud af hvordan man kan få planter til at vokse på Mars i fremtiden. 

En skoleelev har få det en god ide hun vil sætte planter ind i en rumhjelm for at lave ilt til 

astronauten. 

 

Frisk ilt og mad på samme tid 
Siden da har man blandt andet fået salat, ris, tulipaner, løg, ærter og agurker til at vokse på 

en rumstation. Her vokser de i vægtløs tilstand, men i trykkontrolleret miljø i bestemte rum-

haver. I forbindelse med bemandede rumflyvninger kan planter både bruges som kilde til 

frisk ilt og som mad. 
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Rum-sygdommen 

 

Man kan blive rum-syg på mange måder, det første man nok vil få er hovedpine. Det er 

næsten ligesom køre-syg eller søsyg. 

 

Man sender ikke lære op i rummet så hvis man bliver syg. Skal man sendes hjem til Jorden    

 

Hvis man kaster op i en rumdragt er der et hul, når man kigger ned, så ens opkast ikke 

kommer i ens ansigt eller værre endnu, i munden.  

Man undersøger om vi overhoved kan tåle at være i rummet eller at vi slet ikke kan tåle at 

være i rummet. Man ved ikke om man kan finde en pille eller medicin som kan gøre så man 

kan blive rask i en rumraket. Om man kan lade være med at miste knoglemasse.  

 

Hvis man er køresyg på jorden er det ikke sikkert at man får rumsyge i rummet. Man bliver 

nogen gange rumsyge ved tab af tyngdekraft, når astronauter bliver sendt ud i rummet. Indtil 

videre har ingen astronauter været syge af infektion i rummet. 

 

Det er meget farlig at være syg i rummet, fordi der er ingen læger på en rumstation og de er 

300-400 kilometer væk fra jorden, så man vil ikke sende en læge ud i rummet. Man kan 

måske iværksætte nødlanding procedure, man kan sætte et rumskib tilbage til vores Jord på 

90 min. En Astronauter gør en tjeneste på den internationale Rumstation, kan i tilfælde af 

alvorlig sygdom man kan blive fragtet tilbage til Jorden med det lille soyuz-rumfartøj - den til 

tre astronauter.  

 

Nogle forskere har set, at cannabis måske er rummer en ny kur mod de alvorlige 

sygdomme. Stoffet kan også vise potentiale ved at lette en lang række af andre lidelser. En 

astronaut, der for fx. sendes ud til den internationale rumstation, den hurtigt opleve ubehag i 

form af svimmelhed og kvalme. Hvis ikke forsker snart handler, kan flere sygdommen 

udvikle sig til globale pandemier. Bare for to år siden var der et voldsomt udbrud af Ebola 

mange dele af vestafrika og mere end 11.000 mennesker døde, og gør vi ikke noget, så kan 

vi stå overfor en udfordring. 

 

 

 

 

 

 

 

Motion i rummet 
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Astronauter skal træne så de ikke mister muskel-og knoglemasse under ophold i rummet, 

men da det ikke nytter noget at løfte jern i vægtløs tilstand bruger de specialudviklede 

træningsapparater til at holde sig stærke.  

 

Hvis en astronaut vender tilbage til Jorden efter en lang  tur i rummet uden at have trænet, 

vil vedkommende have sværere ved at gå, og de svage knogler vil have større risiko for at 

knække. 

 

De tre træningsapparater, der findes ombord på ISS- er en kondicykel, et løbebånd og en 

styrketræningsmaskine, kan tilsammen hjælpe astronauterne med at opretholde en god 

motion og styrke de fleste muskelgrupper. På rumstationen kræver det dog endnu mere tid 

og endnu hårdere arbejde at holde sig i form end på Jorden. Hernede stille tyngdekraften 

nemlig hele tiden automatisk krav til vores muskler og knogler, når vi rejser os fra sofaen, 

løfter en taske eller laver andre helt almindelige bevægelser. 

 

Men uden tyngdekraften som modstand i dagligdagen tilpasser kroppen sig til sit nye, lette 

liv.    

Astronauternes træning begynder faktisk allerede inden deres mission, hvis man er forberedt 

og i god form, har man nemmer ved at kunne klare stresset, tidspresset og effekterne af 

vægtløshed. 

 Det er godt at være stærk når man er i rummet for så mestere man ikke sine muskler så 

hurtig, man skal også træne på et løbebånd så man ikke mister sine musklerne,man kan 

også træne med nogle andre ting. 

Når man er i rummet er det vigtigt man laver motion så astronautens krop ikke bliver til 

spaghetti. 

Derfor er der 

opfundet 

løbebånd, så 

vi ikke bliver til 

spaghetti.   
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Underholdning 

Ting man kan lave i rummet 

 

1.læse i en spændende bog 

2.lege fangeleg  

3.spille stikbold 

4.spille fodbold 

5.spille computerspil                                                                                                                                                   

6.arbejde  

7.man kan lege gemmeleg 

8.spille spil 

9.sove en lang lur 

10. lege med legetøj 

  

Hvorfor har man brug for underholdning?  Man arbejder bedre, når man er i godt humør.  

 

Man skal være i godt humør når man er sammen med andre fordi så kommer de andre også 

i godt humør og det gør at deres arbejde bliver bedre og dermed bliver de mennesker, som 

har bedt dem om at lave det arbejde glade. 

En forskergruppe i USA har i 20 år fulgt 5000 mennesker og har fundet ud af at glæde 

smitter en masse andre mennesker. Fx hvis der var en mand eller dame der var glad var der 

mange andre mennesker der også blev glade. Men også at glade mennesker er mere 

venlige og hjælpsomme end folk der er sure. 

 

Konklusion 

Vi har fundet ud af at det er vigtig at spise sundt, dyrke motion og få friske grøntsager for at 

være sund og i god form på rumstationen. Det er meget vigtigt at astronauterne får de rigtige 

vitaminer og mineraler og dyrker motion ca. 2/½ time hver dag. Vi har fundet ud af at 

tyngdekraften påvirker ens knogler så de kan knække og at musklerne svinder ind på grund 

af den manglende tyngdekraft.  

Vi har også fundet ud af at astronauterne har brug for underholdning og Andreas Mogensen 

har sagt han vil have en lang og god bog med næste gang hvis han skal afsted igen. Svaret 

på vores hypotese ja det er hårdt for kroppen at være astronaut. 

 

Afslutning 

Vi har lært meget, men det vigtigste vi har lært at hvis man skal ud i rummet så skal man 

være sund og rask og man skal huske at samarbejde på rumstationen ligesom i 

gruppearbejde.           
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Kilder 
 

 

https://videnskab.dk/  

https://www.google.dk/search?q=google&rlz=1C1GGRV_enDK786&oq=google&aq 

=chrome..69i57j69i60l3j0l2.2101j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8  

http://illvid.dk/universet/rumfart/spiser-astronauter-det-samme-som-os-andre 

http://www.okolariet.dk/viden-om/rummet/mennesker-i-rummet/den-internationale-

rumstation/hverdagen-om-bord/spise#.WpU kGl WM 8 

http://www.rummet.dk/rumfart/astronauter/livet 

https://www.dr.dk/search/Result?query=10+dage+i+rummet  

https://videnskab.dk/topic/krop-sundhehttps://digitalt.tv/tv-streaming/rumrejsen-201 
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