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Indledning og problemformulering 
I starten af vores projektugen med LEGO Space, talte vi i vores klasse om de 3 

forskningsområder der er:  

 Hvordan kan mennesker overleve i rummet?  

 Hvordan kan vi genere energi til bemandede forposter? 

 Hvordan kan robotter hjælpe menneskers udvikling? 

I klassen synes vi at alle de 3 forskningsområder var spændende. Det vi i 4.D synes 

var mest interessant, var forskningsområdet med robotter. Vi tror, at andre også 

synes, det er et interessant, fordi det er vigtigt, at vi undersøger rummet, og da 

mennesker ikke kan komme ret langt væk fra jorden, må vi sende robotter ud i 

stedet.  

Mennesker forurener på jorden derfor forsker nogle kloge mennesker i om der er liv 

på andre planeter så vi kan se om vi kan leve der eller se hvordan de lever (hvis der 

er liv) så vi måske kan gøre det samme på jorden fordi at vi forurener så meget at 

isen på Grønland smelter. Forhåbentlig kan vi få nok viden til at vi kan reparere 

Jorden og måske finder vi planeter, vi kan bo på i fremtiden. 

Vi har valgt at fokusere på at undersøge planeter, og som eksempel har vi brugt 

Mars. Vi synes, det er vigtigt i vores rapport at finde ud af:  

 Hvordan vores solsystemet er bygget op? 

 Hvad andre planeter er lavet af (fx ler og sten)?  

 Hvordan kan man dyrke forskellige planter på andre planeter? 

 Er der liv (fx mikroorganismer og bakterier) på andre planeter? 

Den viden vil vi bruge til at lave en robot, der kan hjælpe os med få mere viden om 

Mars. 
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Vores solsystem 
Solen er centrum i vores Solsystem. 

Merkur er den planet der er tættest på solen så der kan ikke være liv for de der er 

for varmt til at der kan være liv. 

Venus er nr.2 fra solen og der er for varmt til liv på Venus. 

Verden/jorden er nr.3. der er perfekt afstand fra solen der er ikke for varmt eller for 

koldt. det er den eneste planet der er liv på men måske er der også liv på andre 

planeter (fx Mars). 

Mars er nr.4 fra solen der er måske liv men forskerne arbejder på det. 

Jupiter er nr.5 fra solen og den er en gas planet der er også kun 2 gas planeter i 

vores solsystem Jupiter er den største planet i vores solsystem. 

Saturn er nr.6 er en gas planet og en af de eneste planeter der har ringe den har 7 

den har mange måner indtil videre har vi fundet 49 måner rundt om Saturn. 

Uranus er nr.7 Uranus har 34 måner den har også 13 ringe der er en si planet. 

Neptun er nr.8 Neptun har 14 måner Neptun har ikke nogle ringe. 
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Planeten Mars inden i og uden på 
Mars er en sten planet i rummet Mars er den fjerde planet i solsystemet og har to 

måner. Den er 4,503E9 år gammel. Man prøver at finde liv på Mars. 

På Mars er der meget kold der er minus 80 grader. 

Der er mange sten på Mars og der er mange krater 

over det hele. Rødt støv dækker næsten hele Mars’ 

overflade og Mars har skyer og vinde lige som jorden 

har. Noget af vinden blæser det røde støv til en 

støvstorm og nogen af de store storme dækker hele 

Mars.  

 

 

 

 

 Inderst: Mars’ kerne er lavet af jern, nikkel.  

 Midten: Uden om kernen er der et stærkt lag af silikat og metal. 

 Yderste: Det yderste lag af Mars er et sten lag. 
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Boringer i rummet 
Geologer og ingeniører arbejder med forskellige typer boringer på Jorden. Man 

borer typisk efter vand, olie, gas og metaller eller for at klargøre til store byggerier.  

Vi har kigget på vandforsyningsboringer til inspiration til boringer i rummet. En 

vanforsyningsboring når sjældent længere ned end ca. 100 meters dybde.  

Vi tænkte at en robot skal kunne tag et bor med op i rummet og så skulle den kunne 

bore ned i Mars og se hvad Mars er lavet af og se om der er vand. 

 

Robotfunktion - boring 

 

 

Vores ide er, at man kan bygge en robot, som kan bore på Mars og tage jordprøver, 

så man kan se, hvad jorden består af.  

Robotten har en arm indlagt i undersiden med et bor for enden. Armen er en 

teleskop-arm, der kan foldes ud i omkring 100 meters længde. Det skal laves ud af 

titanium, fordi det er et meget stærk og alligevel let materiale.  

Vores bor skal være 100 meter langt, men et bor på 100 meter kan ikke komme ind i 

en robot på en normalt størrelse. Vi tænkte, at vi kunne bygge et bor, hvor armen er 
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en teleskop-arm, der kan folde sig mange gange ind, men boret kun er 2,5 meter 

langt. Når så den lander på Mars tager robotten boret ud af maven. Når den borer 

ned i Mars folder den armen ud og så kan den se, hvad der er inde i Mars og se hvad 

Mars er lavet af og se om der er vand under Mars’ overflade.  

Mikroorganismer 
Mikroorganismer er bakterier. Bakterier blev opdaget i 1676 af Antoine van 

Leeuwenhoek. De kan findes i forskellige former af bakterier. Bakterier kan være 

runde og aflange. De fleste bakterier kan ikke bevæge sig mens nogle har en 

flagel/hale.  

 

Bakterier er overalt. De lever steder hvor vi ikke skulle tro de kunne leve. Nogle 

bakterier er farlige de gør så vi får mange sygdomme. De fleste er harmløse, mens 

nogle få kan slå os ihjel.  

For cirka fire milliarder år siden opstod det første liv på jorden - nemlig bakterierne. 
Bakterierne havde milliarder år på hele jorden for sig selv. Der er nogle bakterier, 
der er farlige for os mennesker, De bliver kaldt for patogene bakterier. Der er 
bakterier som er vigtige får os, fx sidder der nogle i vores tarme de kan nedbryde de 
ting vi spiser som vi ikke selv kan nedbryde. Der er multiresistente bakterier som er 
dem lægen bruger til at fjerne infektioner. Der er også bakterier som der bor 
utrolige steder. Dem kalder vi for ekstremofile bakterier. Der er de bakterier som 
tilpasser sig bedst. Bakterier er organismer uden en cellekerne. De er alle sammen 
1-2 mikrometer store så de er så små at vi ikke kan se dem.  

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/portraetter-af-verdens-12-farligste-bakterier
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BactiQuant-test (Bakterie kontaktprøve)  
BactiQuant-testen er en hurtig, enkel og praktisk måde til at vise bakterier på 

overflader. Ved en BactiQuant-test afrenses et bestemt område og mængden af 

bakterier bestemmes. Testen er baseret på et enzym der findes i alle bakterier.                  
Prøven er en hurtig og nem kontrol for forekomst af bakterier. 

Bakterierne fanges på en agar-plade, som er en plade med gele som bakterierne kan 

vokse i. Hvis der er en bakterie vil den lave et mønster. Man lægger pladen i et 

varmeskab så bakterierne kan vokse. 

 

Robotfunktion - kontrol af tegn på liv i rummet 
Under skjoldet på robotten skal der komme et kemisæt frem. Robotten skal lave en 

BactiQuant-test. Den kan på den måde undersøge, om der er bakterier ved hjælp af 

det enzym, som alle bakterier har.  

Planter på Mars - kan man det? 
Mars støv kan give næring til forskellige afgrøder, der ikke skal bruge særligt meget 

til at de kan vokse - fx kartofler, karse, kålroer og salat. Det var Phoenix-sonden der 

opdagede at man kunne bruge Mars støv til dette. Sonden havde en skovfuld Mars 

støv med tilbage til jorden og man analyserede det og fandt ud af at det indeholdt 

stort set det samme som i en normal køkkenhave.  

Phoenix- sonden fandt også det som forskerne kalder ”white stuff”. De var meget 

sikre på at dette hvide materiale var vandis, men det er helt sikkert nu. Mars jord 
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indeholder vandis. Også satellitten Mars Odyssey har tidligere fundet tegn på vand. 

Men nu har Phoenix-sonden ren faktisk ”smagt” på vandet. I 2002 fandt odyssey 

store mængder af brint bl.a. i det område hvor Phoenix-sonden er landet. Vand 

består af brint og ilt, så det er tegn på, at der godt kan være vand på Mars. 

Der har længe været gjort forsøg med planter i rummet, og tidligere har Nasa 

planlagt at dyrke kål på månen. Man har forslået at sende et lille drivhus med en 

rover, som skal lande på Mars i 2021. Også ombord på rumstationen ISS har man 

forsøgt med planter. Mandskabet ombord om bord har installeret en maskine, hvor 

de gror salat.  

 

Hvordan skal man kunne plante på Mars? 
Mars overflade er tyk og hård, så man kan ikke bare plante et frø. Man kan heller 

ikke hele tiden komme forbi frøet og vande det. Det skal vi også finde en løsning på. 

Vi tænker, at man må lave en urtepotte, som kan vande sig selv og som frøet kan 

blive i hele tiden, så det ikke skal plantes om, som man normalt gør når man sår. 

Vores lærer har talt om biologiske urtepotter. Dem har vi undersøgt. 
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En biologisk urtepotte bruges til at planten kan passe sig selv. Urtepotten opløses 

med tiden og roden vokser lidt igennem urtepotten. 

Vores lærer sagde også, at vi skal løse problemet med vand. Måske kan man lave en 

potte der vander sig selv. 

Vi vil derfor sætte en vanddunk i siden af urtepotten, som kan give planten vand. 

Urtepotten skal laves af Mars-støv, så den kan prikkes ned i Mars’ overflade. Siden 

med vanddunken skal være frossen og så skal den kunne tø op, når den er på Mars. 

Så kan frøet i urtepotten få vand og vokse. 

Vi vil også sætte en radiosender i urtepotten så vi kan følge frøet, mens det vokser. 

Radiosender sender signal til satellitterne der kredser om Mars.  

Robotfunktion - planter 
Robotten kan plante frø på Mars ved hjælp af biologisk opløselige urtepotter af 

sammenpresset Mars-støv. I urtepotterne er der sat kålfrø i Mars-støv, og der er 

også en vandbeholder i siden af urtepotterne, som langsomt opløses i takt med at 

frøet vokser. I hver urtepotte er der indlagt en lille radiosender i siden, som sender 

signal til en af satellitterne, der kredser om Mars, så man kan overvåge frøets vækst.  

         

Robotten har en arm i underdelen, som den skyder ud. I armen er der et bor, og 

urtepotterne er lagt ind i et rør i armen, der kan skyde en urtepotte ned i jorden. 

Det lille bor laver et hul i Mars’ overflade hvorefter den sætter urtepotten ned i 

jorden.  

Opsamling og konklusion  
Vi har søgt på internettet og fundet viden om de fire emner. Den viden har vi brugt 

til at opbygge en robot, der kan undersøge forskellige ting på Mars.  
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Robotten kan bore ned i jorden med et langt bor, så man kan tage prøver af 

planetens indre og finde ud af, hvad der er inden i Mars. Den har også et kemisæt, 

der kan tage BactiQuant-test, så man kan se, om der er liv fx mikroorganismer og 

bakterier på planeten. Robotten kan også plante planter, så man kan se, om man 

kan dyrke planter deroppe, så man kan leve på Mars. 

Vores robot bliver nok svær at bygge, fordi den bliver meget tung, den bliver meget 

høj fordi der skal være et 100 meter langt bor inden i, og selvom det er foldet ind i 

sig selv, fylder det meget. Robotten skal også kunne mange forskelige ting og så 

bliver den svær at teste på Jorden fordi at den skal kunne 3 forskelige ting. 

Arbejdsproces 
Det har været sjovt og spændende, men også hårdt at arbejde med LEGO Space. I 

klassen har vi arbejde meget sammen, men heller ikke hele tiden i ugen. 4 grupper 

har arbejdet med forskningsopgave og pit og 1 gruppe har arbejdet med LEGO. 

I løbet af ugen har vi mest arbejdet sammen, men vi har også skændtes lidt om, 

hvem der skulle arbejde med pit-udvikling. 

Mandag: Vi lavede grupper og valgte et fokuspunkt hvordan kan robotter hjælpe 

mennesker med deres udvikling og så filmen Wall-E.  

Tirsdag: Vi byggede robotter og kørte med dem. Aimas fortalte om robotterne. Det 

var spændende. 

Onsdag: Vi fik besøg af Henning Haack fra Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter. 

Han fortalte om rummet og Mars. Det var spændende. Vi gik også i gang med vores 

forskningsopgave, pit og robotkørsel.  

Torsdag: Vi arbejdede videre med vores forskningsopgave, pit og robotkørsel. 

Fredag: Vi arbejder videre med forskningsopgave, pit og robotkørsel. Vi sluttede 

ugen med at samle alle vores oplysninger til en rapport.  
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