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Elevintroduktion

Næste skridt ... 
 
 

 
Disse forskningsprojekter er blevet udarbejdet af rumingeniører for at få klassen til  
at tænke på de udfordringer, rumforskningen står over for, og hvordan de kan hjælpe 
til med at overvinde dem. Rumingeniørerne har anført fire grundlæggende områder 
for rumteknologi. Under arbejdet med forskningsprojekterne i denne vejledning vil I 
bemærke, at de hver især fokuserer på forskellige dele af disse områder. Disse er 
følgende: 
  
• Udvide og fastholde menneskers tilstedeværelse og aktiviteter i rummet 
• Udforske solsystemets struktur, oprindelse og udvikling og søge efter tidligere  

eller nuværende liv 
• Udvide forståelsen af Jorden og universet 
• Styrke rumsektoren og få flere fordele ud af rummet 
  
I de følgende projekter skal I gennem en række drøftelser og projekter lære mere 
om den planlægning og udvikling, der er nødvendig i forbindelse med en 
rummission. Hvis mennesker skal overleve langt fra Jorden, skal vi have udviklet 
anlæg, som kan skaffe en vedvarende forsyning af forbrugsressourcer såsom vand, 
luft og mad. 
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Når klassen deltager, bliver der mulighed for at deltage i aktiviteter, der er målrettet 
mod en eller flere af følgende drøftelser:  
  
Lær, hvad mennesker skal bruge for at overleve og etablere et levested i rummet. 
Lær, hvordan man kan generere energi til at opretholde menneskers liv i rummet. 
Lær, hvilken slags robotter der kan hjælpe mennesker med deres udforskning. 
  
Fremtiden kræver aktiv nysgerrighed, åbne sind og en vilje til at løse alle udfordringer, 
der måtte vise sig. Bliv klar til disse udfordringer! 
 
 
 
 
 
 
”Når man først har prøvet at flyve, vil man altid gå omkring med øjnene mod himlen, 
for dér har man været, og dér vil man altid længes efter at vende tilbage.” 
 
– Leonardo da Vinci


