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Problem 
Vi vil gerne undersøge hvordan tekniske hjælpemidler kan få mennesker 
til at overleve i rummet? 

Relevans 

Vi har valgt dette emne fordi at man kan måske lære noget om rummet 
og man kunne være astronaut. Vi har valgt dette emne fordi at det er 
spændende og det er sjovt. Men man kan måske lære noget af hvordan 
kan mennesker overleve i rummet. Vi har svare på spørgsmål fordi at 
det var lidt nemmere at svare på vores problem.  
 

Arbejdsspørgsmål 

● Hvordan kan man bruge rumdragter og den teknologi? 
● Hvordan kan man bygge rumstationer med kunstig 

atmosfære/tyngdekraft? 
● Hvordan kan man bygge store kupler hvor der er kunstig ilt fx på 

mars?  
● Kan man plante planter/afgrøder inde i rumskibe/på rumstationer? 
● Kan man udnytte at planter optager co2 og på den måde får ilt? 

 
 
 
  



Hvordan kan man bruge rumdragter og den teknologi? 

 
Rumdragter er noget du kan have på når du er ude i rummet. Hvis du               
ikke har den på så dør fordi at du ikke får noget ilt. Ilten kommer fra                
nogle beholdere som sider på din ryg. Rumdragten er tit hvide og            
orange. Når de er hvide er det fordi de skal kunne reflektere solstrålerne             
så de ikke bliver brændt levende. De kan overleve i 120 grader celsius.             
Så du skal bruge et kølesystem i din dragt. Der er tit vand i deres               
undertøj så de også kan blive kølet ned på den måde. 
 
  



Hvordan kan man bygge rumstationer med kunstig 
atmosfære/tyngdekraft?  

Man kan bygge en rumstation på mars så kan man lave nogle forskellige 
ting og teste på fx en bamse. Man kan se om de ikke virker når bamsen 
ikke bliver på jorden.  betyder det at tyngdekraften virker. Der er nogen 
der bruger vand til at teste hvordan tyngdekraft virker. Man kan se om 
tyngdekraften ikke virker når fx vandet ikke rammer jorden. Man kan 
godt få et menneske til at svæve hvis der ikke er tyngdekraft det er 
tyngdekraften der holder os på jorden. Man kan bygge en rumstation 
som er lukket fordi ellers bliver det virkelig koldt og fordi rumstationen er 
lukket laver man næsten kunstig atmosfære. Atmosfæren ser 
temperaturen om dagen og om aften.  
 
  



Hvordan kan man bygge store kupler hvor der er kunstig ilt fx på 
mars?  
Dette er en kuppel på mars og dem kan man hygge sig i . 
De kupler de har O2 inden i sig så du ikke dør.  Det er rigtigt for os 
mennesker skulle bo der en dag. De 
har brug for et sted og bo samtidig 
med at der skal være O2. Vi bruger 
kuplerne til at holde på O2. Kupler 
kan også godt være på planeter fx, 
mars. Hvis der kunne være kupler  
på Mars så kunne man være i 
kuplerne. Hvis de ikke havde kupler 
så kunne vi ikke sove og så vil det vi 
heller ikke leve mere. Man kan godt 
bo i kuplerne.  
  

Kan man plante planter, afgrøder i rummet eller i rumstationer? 
Man kan ikke plante oppe i rummet fordi der ikke er jord ude i rummet og 
hvis man skulle plante ude i rummet kunne det ikke sidde fast fordi der 
ikke er noget jord eller vand. Hvis vi nu skulle plante planter ude i 
rummet. Der skulle være jord som der er på vores planet og som det 
sidste vand så planterne vokser. 
Hvis man skulle plante i et rumskib skulle der være en lille afdeling som 
der kunne være et lille drivhus man kunne fx tage noget vand og jord 
med så planterne kan vokse. det ville være en fordel at man dyrker 
grøntsager og så nogen små planter så det ikke 
fylder for meget. 

 
 
  



Kan man udnytte planter optager CO2 og på den måde får man ilt.  
Ved at udnytte planter kræver det et stort arbejde når man skal 
plante/pleje og samtidig have en tidsplan for hvornår man skal give den 
vand. Man skal også huske præcis hvor meget vand den skal have fordi 
det går ikke at den får for meget eller for lidt. Hvis den får for meget eller 
for lidt så er det slut for planten med at leve. Hvis planten dør så giver 
den ikke frø til en anden plante en ny det vil tage lang tid at plante en ny 
plante. Det ville tage meget tid fra en astronaut. Vi tvivler lidt på at de 
gider at bruge deres tid på at pleje en plante. den skal også bruge sollys 
hvis den ikke får sollys så dør den. Man kunne også prøve at lave falsk 
sollys til at give planten sollys. 
Planters blade optager CO2en og forfrisker den og derefter sender frisk 
CO2 ud i luften. Derfor er det godt ikke at klippe bladene af. Men 
bladene har et lag ude på der gør at den forfrisker CO2en. 
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● http://klimaleksikon.dk/opslag/atmosf%C3%A6re  
● http://www.astronomibladet.dk/astronomi/exiobiologi-seti/kan-plant

er-gro-pa-andre-planeter. 
● https://da.wikipedia.org/wiki/Rumstation  
● https://da.wikipedia.org/wiki/Mars_(planet)  
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