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      Lego Space 

Personlig hygiejne i rummet. 

 

Problemformulering: 

Vi har valgt at sætte fokus på personlig hygiejne, da det ofte lugter på rumstationen 

og det er vanskeligt, og tager lang tid at gå i bad. Vægtløsheden i rummet gør at 

blandt andet vand ikke ”opfører sig” på samme måde, som på jorden. Derudover er 

der ikke så meget vand ombord på rumstationen. Derfor kan man fx ikke tage lange 

bade.  

VI har valgt at undersøge hvordan man kan gøre det nemmere at holde sig renlig, 

men også hvordan man sparer tid ved de ting der normalt tager lang tid. 
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Negleklip 

 

Problemet med at klippe negle. 

Et problem er at klippe negle. Man skal nemlig tage sin hånd helt hen til en rist. 

Den rist suger neglene til sig. Så når man har klippet negle, så skal man selv rense 

filteret i risten. 

Det tager også lang tid at klippe negle. 

Det tager også tid at skulle samle neglestykker op bagefter.  

 

 

 

Løsning på problemet 

Man kan tage en slags støvsuger, og så sætter man en slags mundstykke på 

støvsugeren. Så kan man bare sætte fingeren ind i mundstykket, og så klipper man 

sine negle. 

Du har herved sparet tid ved at bruge støvsuger som det første. 

 

 

 

 

  



LEGO Space  Flakkebjerg Skole 4. klasse 
 

Tandbørstning 

 

Problemet med at børste tænder. 

Når man skal spytte ud, skal man spytte ud i et håndklæde eller sluge spyttet. 

Og man skal også vaske håndklædet af, så det er ikke så let. 

 

 

Løsning på problemet. 

Man kan lave en slags mundstykke, og så kan man spytte ud i den. Det mundstykke 

er forbundet til en slags støvsuger, så støvsugeren suger alt tandpastaen ind til sig. 

 

 

Sådan slipper du for at gøre håndklædet rent igen og for at sluge tandpasta. 
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Badning 

 

Problemet med at bade 

Det er et problem at man ikke kan gå i bad. Det er et problem, fordi hvis man ikke 

går i bad, bliver man aldrig rigtig ren. Man kommer til at lugte. 

Det kan også være et problem, at der ikke er mere vand. 

 

Løsninger på problemet 

1. 

Der er et badekar som man skal sidde i så åbner man en boks og trykker på en knap 

så kommer der et glas låg med hul til hovedet så trykker man på endnu en knap og 

så kommer der vand som kører rundt i ring og så lukker man boksen igen. 

Problemet med denne løsning kunne være, at der kan komme vand ud ved hovedet, 

det kan ikke køre rundt hvis der er tynde kraft, der er fare for at folk kan blive kvalt i 

glas låget, der er fare for at drukne, der er fare for at man ikke kan komme fri igen, 

der er fare for at man kan slå sig. 

2. 

Der er en prop, som man putter vand i, og så putter man den op i kludemaskinen. 

Man kan opbevare propperne i en taske. 

 

 

 

3. 

Der er to døre. Ved siden af den ene dør er der en knap, som man trykker på. Så 

åbner døren, og man går ind. Så lukker døren bag dig, og så trykker man på endnu 

en knap. Så går man ind i et stort rum og så lukker døren bag dig. Der bliver pustet 

vand fra gulvet og bliver suget ud gennem nogle riste i loftet. Så åbner døren bag dig 
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og du går derind. Så bliver der pustet luft fra gulvet. Hvis du var våd, er du tør. Så 

trykker du på en knap ved siden af dig og går ud. 

 

4. 

Man kan lave større tanke til vandet, så der ikke er så lidt vand. 

5. 

Man kan bruge mindre vand. Man kan lade vær med at bruge klude og bruge 

vådservietter. 

6. 

Man kan lade vær med at bruge vand til at børste tænder. 

 

 


