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Elevprojekt

Hvordan genereres energi til  
bemandede forposter? 
 
 
Introduktion til projekt  
Den internationale rumstation har solcellepaneler, der genererer ca. 120 kW energi. 
Det lyder måske ikke af meget, men det er nok til at forsyne en mindre by med 
elektricitet. Al energien genereres af solen og lagres i batterier til de tidspunkter, 
hvor solcellepanelerne ikke er i brug.  
 

 
I dette projekt skal I tænke over, hvordan vi kan generere energi i rummet. På Jorden 
får vi energi fra kraftværker og andre energikilder såsom vindmølleparker eller 
vandkraftanlæg. Det kan ikke lade sig gøre i rummet, så hvilke muligheder findes 
der? Og mere vigtigt: Hvis det var jer, der skulle bestemme, hvor en ny rumbase 
skulle placeres, hvor skulle det så være, og hvordan ville I skaffe energi til den? 
 
Drøftelse 1 
Snak sammen om, hvad I allerede ved. Læreren leder jer på vej ved at stille spørgsmål. 
Efter drøftelsen skal I gå sammen i gruppen og finde et område inden for 
energiproduktion, der interesserer jer, og derefter undersøge det nærmere. 
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Måske vil I gerne vide mere om solcellepaneler, eller måske kan I opfinde en ny 
måde at skaffe energi på. Hvad ville der ske, hvis der slet ikke var nogen solenergi? 
Måske foregår jeres udforskning på den mørke side af en fjern planet, hvor der ikke 
er noget lys, eller hvor lyset er meget svagt.  
 
Det kan måske hjælpe jer at stille nogle af disse spørgsmål:  
 
• Hvad har vi brug for energi til i rummet?  
• Hvordan opvarmer vi vores huse, og hvilke metoder kan vi bruge i rummet?  
• Hvordan opbevarer vi vores mad, og hvilke metoder kan vi bruge i rummet?  
 
Når I har drøftet dette, skal I fremlægge jeres resultater for de andre grupper. I vil 
blive stillet spørgsmål om, hvad I har besluttet, og hvordan man kan generere energi, 
så sørg for at være grundige med jeres undersøgelser!  
 
Drøftelse 2  
Vælg en destination i rummet, I måske gerne vil besøge. Måske har I lyst til at tage  
til Mars, Månen eller en asteroide i nærheden, f.eks. Vesta. Lær om jeres destination. 
Er der vind eller en atmosfære? Er der nogen varme? Hvad består jorden af? Når I 
har undersøgt disse spørgsmål, er I klar til næste del af opgaven.  
 
Forklar, hvordan man kan generere energi til en rumstation på dette sted. Tænk på, 
hvordan man normalt genererer energi, og hvordan dette kan anvendes på jeres 
valgte destination. Analysér, planlæg og vælg en type energigenerering. Husk at 
overveje, hvilken energikilde der kan være behov for i dette miljø.  
 
Afsluttende drøftelse  
Snak om jeres resultater. Drøft, hvad I har lært om energiforsyning, og især om 
energiforsyning i rummet. Hvilke udfordringer står vi over for, hvis vi har brug for 
energi i den målestok, der driver den internationale rumstation og gør det muligt at 
overleve dér? Har I tænkt over, hvordan energien skal skaffes? Og endnu vigtigere: 
Hvad med jeres rumbase? Hvad tog I højde for, da I besluttede, hvor den skulle 
placeres? 


