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Indledning 

I denne uge i skolen har vi projektuge her på Antvorskov skole. Vi skal arbejde med 

Lego-Space i rummet. DET ER VILDT SPÆNDENDE. Men også rigtig svært. Vi er i alt 

12 grupper. Fire af de grupper skal bl.a. arbejder med Lego og programmering. I de 

grupper skal man være 4 i hver. Men dem der skal ”udforsk”- rummet som vores 

gruppe er man 6-7 i hver gruppe.  I vores gruppe har vi valgt emnet ”skrald i 

rummet”. Det er et ret svært emne men vi er sikre på, at vi bliver færdige. Det vi skal 

er at udforske en masse fra rummet. Senere skal der holdes en konkurrence mod 

andre skoler, hvilket vi synes er rigtig sejt. Vi glæder os alle sammen meget. Hver 

dag får ”udforsker” grupperne smileyer ud fra hvor gode vi er. I dag fik vores gruppe 

en krone! Som er det bedste man kan få. Det er vildt sejt. Vi har valgt ”skrald i 

rummet” fordi det er ret vigtigt med bl.a. genbrug. Vi arbejder meget med varme og 

genbrug, som er vigtig for overlevelse.  

 

Problemformulering 

I vores projekt vil vi gerne finde ud af hvad man kan gøre med skraldet i rummet. Vi 

vil undersøge om den skrald det produceres i rummet kan genbruges eller skal 

skaffes af vejen. 

 

Fremgangsmåden 

Hypotese: 

Vores hypotese er, at vi vil få alt skrald af vejen. Vi vil gøre det med brændstoffer og 

en slags maskine, som skal kunne mase det hele sammen.  
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Undersøgelse 

 

Hvad gør man med køkkenaffald i rummet? 

 

 

 

 

Vi skal bruge en kasse med noget tape i bunden og en glastop til vores kasse. Der 

skal være tape i bunden på grund af vægtløsheden i rummet, så kassen ikke svæver 

rundt.  Vi skal også bruge noget jord og nogle orme, noget madskrald og noget ilt 

som produceres af elektrolyser da der ikke er ilt i rummet. Det vi gør er, at vi starter 

med at tage vores kasse og taper den fast til gulvet. Så tager vi vores glastop og 

sætter den på.  Vi tager noget af vores jord og sætter det ind i vores kasse. Så er vi 

nået til vores mad skrald. Det lægger vi ned i vores jord. Nu bruger vi vores 

elektrolyse til at lave ilt til vores orm. Grunden til at vi skal bruge elektrolyse er at 

vores orme skal bruge noget ilt, når de er i vores glastop. Det, der sker, er at ormene 

spiser vores køkkenaffald og laver det om til jord, som vi kan genbruge. 
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Kan man genbruge plastik i rummet? 

Vores ide er, at vi vil lave en slags figur maskine som er lavet af en jernkasse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederst i hjørnet skal man lave et lille hul, den skal helst passe til en stor lighter. I 

bunden af jernkassen skal der være masser af vat. Ca. fem cm. Over vores vat skal vi 

have en tynd jern plade som er to cm. Lang. Også skal vi putte lighter ind i vores 

store hul. Så tænder vi lighteren så der kommer ild til vores vat. Derefter sætter vi 

vores plastik op på vores jern-plade så flaskerne smelter. Derefter sætter vi det hele 

sammen så det bliver en stor klump plastik. Så kan man lave lige det man vil fx 

skeer, tallerkner, og masser af redskaber.  Der er stadig et lille problem. Vat brandes 

rigtig hurtigt, så man skal helst have MEGET vat med. 
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Kan man lave varme af skrald i rummet? 

Vores ide er at vi vil prøve at lave vores egen slags maskine.  

 

 

 

Maskinen består af mange ting. Bl.a. gummi, jern og masser af ledninger og en 

mikrobølgeovn. Vi starter med at sætte alt det skrald, vi ikke kan genbruge, ind i 

mikrobølgeovnen, også tænder vi den. Så er der et rør som suger varmen op og 

sender det hele op i en kugle. Kuglen presser alt luften sammen, så det ikke fylder så 

meget. Derefter kommer det op i et rør og ned i en varmeboks, så det kan sendes 

videre ud i rumstationen. 

 

Hvad kan vi gøre hvad andet affald i rummet? 

Rumaffald er små stykker der kredser rundt om jorden, men ikke har en funktion. 

det kan være stumper fra satellitter eller rester fra andre rumfartøjer, der er 

opsendt fra jorden. Det kan også godt være skrald fra rumskibe, hvor mennesker 

bare smider affald ud i rummet. Alt det affald vi laver, skal enten smides væk eller 
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genbruges. Det kan godt være billigere og bedre for miljøet at genbruge end at finde 

nogle nye forsyninger. Vi har undersøgt om man også kan genbruge skrald fx: poser, 

tøj, afføring, mad, plastik, flasker, vand i rummet. Hvis man ikke kan er der alt for 

meget skrald og det kan være skadeligt på planeterne, og så kan man risikere at der 

aldrig kommer liv alligevel på andre planeter. Affald i rummet kan blive et problem 

fordi i 2030’erne har NASA planer om at sende mennesker til Mars1. 

Man kan også smelte metal og så kan man lave nye ting fx. hvis metallet er gået i 

stykker kan man smelte det og lave noget nyt som ikke er gået i stykker. Så havde 

man noget som var gået i stykker og så har man lavet noget nyt af det.  

 

Resultater 

Fordi vi skulle bruge vat til vores undersøgelse, gik vi udenfor og undersøgte hvor 

hurtigt vat egentligt brænder. Vi fandt ud af, at man skal bruge ret meget vat. Det 

der er så godt ved er at vat er at det vejer ingenting. Vi ville faktisk have brugt olie, 

men fandt hurtigt ud af at det vejer alt for meget. 

 

Konklusion 

Vi har undersøgt en masse om rummet og skrald. Det hele var super spændende. 

Vores store spørgsmål er ”Hvad gør vi med skrald i rummet?”  

Vi har undersøgt, hvad der skal til for, at man kan lave køkkenaffald om til kompost i 

rummet. 

Vi har også opfundet vores egen slag maskine. Eller 2 maskiner. Vi har prøvet at få så 

meget skrald som muligt væk ved hjælp af genbrug eller omdannelse. Den første 

maskine smelter plastikken og gør det til en stor klup, hvor man kan forme den til 

lige, hvad man vil. Den anden maskine er lidt mere indviklet, den skaber varme ud af 

skrald vi ikke kan genbruge. Det man kan bruge kommer et sted, det man ikke kan 

bruge kommer et andet.   

                                                           
1
 http://videnskab.dk/teknologi/danske-forskere-skal-lave-ilt-pa-mar 

http://videnskab.dk/teknologi/danske-forskere-skal-lave-ilt-pa-mar
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