
Lärarhandledning

Rymden tur 
och retur

För elever i  mellanstadiet



Förberedelser för  
deltagande i LiveLabbet:

• En vimeo-länk kommer att skickas till dig några dagar innan genomförandet.  

Du klickar bara på länken för att ansluta till aktiviteten.

• I klassrummet behöver ni ha bra uppkoppling och ljud samt projektor så att ni kan följa LiveLabbet- 

sändningen på storbild. Se till att ni är förberedda i god tid och testa gärna länken innan.

• I LiveLabbet interagerar vi med eleverna via menti.com. För att kunna delta behöver ni tillgång till 

ett antal tekniska devices (mobiltelefon/surfplatta/dator) och ni behöver förbereda hur ni ska gå 

tillväga när ni röstar. För de yngre eleverna passar det bäst att läraren håller i röstningen, läraren 

går då in på menti.com och anger koden ni får under sändningen. När en fråga kommer upp röstar 

klassen med handuppräckning och läraren röstar därefter i menti. De äldre eleverna kan med 

fördel ha varsin mobiltelefon/surfplatta/dator om det finns tillgängligt och röstar då individuellt i 

menti. Det går alltså att delta i interaktionen på olika vis och ni väljer upplägg utifrån hur många 

devices ni har tillgång till samt hur väl ni tror att eleverna kan hantera röstningsmomentet själva.

Vad får ni vara med om under 
LiveLabbet Rymden tur och retur

• Ni får följa med på en resa ut i universum och lära er mer om bl a ljusår, exoplaneter, rymdfärder, 

Mars och förutsättningar för liv!

• Ni får träffa engagerade studenter och forskare från Astronomisk Ungdom och Chalmers  

Tekniska Högskola som berättar om spännande rymdforskning och förklarar några av  

rymdens alla makalösa upptäckter. 

• Elever från Fjällskolan i Göteborg medverkar i ett uppdrag i studion.

• Programledare Leila Trulsen utforskar ihop med de medverkande och tillsammans med  

alla deltagande klasser.

• Alla klasser får delta i röstningsmoment.

Bra att gå igenom  kort med klassen innan: - Vårt solsystem och vår galax
 - Hur uppstår en regnbåge? - Vad är en satellit /ett teleskop/  en rymdfarkost?
 - Vad är en exoplanet?

I samverkan med…
Chalmers Tekniska Högskola, Astronomisk Ungdom,  

ESERO Sverige och Rymdstyrelsen.



Bra sajter med rymdfakta 
Rymdstyrelsen
Rymdstyrelsen har utbildningsmaterial som kan laddas hem och användas fritt inom skolan.  

https://www.rymdstyrelsen.se/utbildning/utbildningsmaterial/

På Rymdstyrelsens sajt kan ni också läsa mer om Christer Fuglesang, vår första svenska astronaut.

https://www.rymdstyrelsen.se/upptack-rymden/sverige-i-rymden/christer-fuglesang/

European Space Agency (ESA) – Paxi förklarar!
Paxi är den europeiska rymdorganisationen ESA:s figur som hjälper till att förklara rymdens gåtor 

för lite mindre barn men vissa inslag är toppen även för mellanstadiet. Här kan ni t ex resa genom 

vårt solsystem, från de steniga inre planeterna nära solen och förbi de jättestora planeterna, ut till 

den iskalla utkanten där kometerna bor. 

https://www.esa.int/kids/en/multimedia/paxi_animations/swedish/vem_aer_paxi

NASA
Många roliga experiment och tips på lektioner finns hos NASA. 

https://www.nasa.gov/stem/forstudents/5-8/index.html

Satellitbilder
Med Rymdkollen får du lära dig några saker som du kanske inte visste om rymden, bl a om satelliter. 

https://rymdkollen.se/visste-du-att/

Google Earth visar jordens förändringar under de senaste 37 åren. Tack vare den största upp- 

dateringen av Google Earth på många år är det nu möjligt att se miljontals satellitbilder från bl a 

NASA och Timelapse. Det visar årtionden av markanta förändringar i världen. 

https://earthengine.google.com/timelapse/

Ge dig ut på en rymdfärd hemifrån din egen soffa eller klassrummet och spana ut över de platser du 

troligtvis aldrig kommer att besöka. Till exempel finner du både planeter och månar samt den interna-

tionella rymdstationen ISS. Vad sägs om att besöka Enceladus isiga slätter eller susa fram över Titans 

tjocka moln och metansjöar? Kartorna har tagits fram i samarbete med den isländske astronomi- 

konstnären Björn Jónsson som arbetat fram resultatet tillsammans med material från NASA och ESA. 

https://www.google.com/maps/space/

ESERO Sverige är ett initiativ av europeiska rymdorganisationen ESA och Rymdstyrelsen. Med rym-

den som utgångspunkt är det ett stöd för skolan i arbetet med teknik, naturvetenskap och matematik.  

https://www.esero.se/

Tips för  
klassrums- 

arbete!

Det här kan ni jobba vidare  
med i anslutning till LiveLabbet

https://www.rymdstyrelsen.se/utbildning/utbildningsmaterial/
https://www.rymdstyrelsen.se/upptack-rymden/sverige-i-rymden/christer-fuglesang/
https://www.esa.int/kids/en/multimedia/paxi_animations/swedish/vem_aer_paxi
https://www.nasa.gov/stem/forstudents/5-8/index.html
https://rymdkollen.se/visste-du-att/
https://earthengine.google.com/timelapse/
https://www.google.com/maps/space/
https://www.esero.se/


Regnbågar:
• SMHI förklarar regnbågar 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/optiska-fenomen/regnbage-1.3891

• Finns regnbågar på Mars? 

https://science.nasa.gov/science-news/are-there-rainbows-on-mars

• Tiggy testar 
https://urplay.se/program/173785-tiggy-testar-regnbagens-alla-farger

Exoplaneter:
Många astronomer letar efter planeter kring andra stjärnor än vår egen sol, så kallade exoplaneter.  

En exoplanet är en planet som befinner sig i ett annat solsystem än vårt eget och ordet exoplanet är 

en förkortning av extrasolär planet, vilket syftar på att planeten kretsar runt en annan stjärna än solen. 

https://www.rymdstyrelsen.se/upptack-rymden/om-rymden/exoplaneter/

De första exoplaneterna hittades på 1990-talet. Astronomer har redan upptäckt drygt 5 000 exo- 

planeter som befinner sig i nästan 3 760 olika planetsystem. Det finns ungefär 800 stjärnor där  

man till och med har upptäckt flera planeter! En uppdaterad översikt finns här:  

http://exoplanet.eu/catalog/ eller https://exoplanets.nasa.gov/.

Tips för  
klassrums- 

arbete!

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/optiska-fenomen/regnbage-1.3891
https://science.nasa.gov/science-news/are-there-rainbows-on-mars 
https://urplay.se/program/173785-tiggy-testar-regnbagens-alla-farger 
https://uaf.edu/museum/education/kids-families/family-days/pdfs/make-a-rainbow-activity.pdf 
https://www.rymdstyrelsen.se/upptack-rymden/om-rymden/exoplaneter/
http://exoplanet.eu/catalog/
https://exoplanets.nasa.gov/


Fortsätt  

utforska efter  

LiveLabbet!

Nedan sammanfattningar handlar om planeter och dess egenskaper samt förut- 
sättningarna för liv. De förklarar vikten av flytande vatten, atmosfär samt magnetfält. 
Välj själva vad i materialet ni vill fokusera på. 

Det finns också några förslag på elevuppdrag att koppla till. Dela in klassen i  
grupper och låt dem diskutera kring frågorna till varje del.

En fråga som många ställer sig är “vad behövs för att det ska finnas liv på  
en planet?” Svaret är inte enkelt, men låt oss titta på tre nödvändigheter.
 

Vad behövs för att det  
ska finnas liv på en planet?



1. Flytande vatten
Liv som vi känner det behöver flytande vatten och överallt på jorden där det finns flytande vatten  

finns det också livsformer. Vi är på ständig jakt efter tecken på att flytande vatten finns eller har  

funnits på andra planeter och månar, även inom vårt eget solsystem. Det finns tecken på att det  

funnits flytande vatten på Mars-ytan och astronomer är väldigt taggade på att veta vad som finns 

under den frusna ytan av Europa, en måne som kretsar planeten jupiter. De har många anvisningar  

att det faktiskt finns stora oceaner under isen! Och då är frågan vilka livsformer det kan finnas där…

Men kan flytande vatten finnas var som helst? När en planet eller måne kretsat runt en stjärna på  

väldigt långt avstånd blir det för kallt på ytan för att det ska kunna finnas något flytande vatten  

och då blir det istället is. Kommer man för nära stjärnan däremot, så dunstar vattnet av på grund  

av värmen. Den så kallade Goldilocks-zonen är den delen av ett planetsystem där temperaturen  

är lagom - inte för varm, inte för kall - för flytande vatten att finnas. Det är där astronomer har  

högst förväntningar på att livsformer kan finnas. 

Men att en planet finns inom Goldilocks-zonen är inte tillräckligt för att liv ska finnas där. Venus  

och Mars ligger ju i Solens Goldilocks-zon men än så länge har vi inte hittat någon livsform på  

våra grannplaneter.

Vänster: Solsystemet nu 
med Jorden och Mars inom 
Goldilocks-zonen.

Höger: Solsystemet om 
flera miljarder år, när Solen 
har utvecklats till en röd 
jättestjärna. 

Då sträcker Goldilocks- 
zonen sig istället till  
Jupiter och Saturnus.

Uppgift för eleverna: 
Leta efter information om solsystemets planeter och månar. 

• Hur varmt är det på deras yta? 

• Var är det varmast/kallast i solsystemet? Är det så att de himlakropparna som  

finns närmast solen är varmast? 

• Finns det tecken på flytande vatten på några kända himlakroppar?

!



2. Atmosfär
En annan väldigt viktig sak för oss, för att kunna överleva på Jorden, är vår atmosfär. Atmosfären 

ger oss en ständig reservoar av bl a syre, vilket vi såklart behöver för att andas. Men det funkar  

inte att andas som människa i vilken atmosfär som helst!

Klimat lokalt och globalt har många orsaker, men utan atmosfären skulle vi varken 

ha väder eller klimat. Atmosfären är uppbyggd av olika lager som har varierat 

kemiskt innehåll och olika temperaturer. Atmosfären tillåter vindar och stora 

luftflöden att transportera varm och kall luft över planetens yta, vilket för-

delar energin som Jorden får från Solen. 

Atmosfären skyddar oss också från skadlig strålning från vår stjärna. 

Tänk t ex på ozonlagret som finns högt upp i vår atmosfär – ozon  

absorberar väldigt lätt ultraviolett strålning, s k UV-strålning, från Solen, 

som då inte når ner till oss i samma utsträckning. UV-strålning har förmåga 

att skada vårt DNA, vilket gör att vi kan utveckla olika sjukdomar pga höga 

doser UV-ljus. När det fanns ett stort hål i ozonlagret, främst under 90-talet, gav 

detta stora problem på sydliga halvklotet, inte minst med att många fler människor 

utvecklade olika former av cancer och ögonskador.

Planeten Venus har också en atmosfär. Den har inte samma sammanställning som Jordens atmo- 

sfär, vilket gör att atmosfären gör det svårt för människor att bo på Venus. För mycket koldioxid co2 

gör det omöjligt för människor att kunna andas där. Och som ni kanske vet gör koldioxid att atmo- 

sfären behåller värmen väldigt bra. Det betyder att Venus yta blir väldigt varm: i genomsnitt är det 

ungefär 460 grader varmt där! 

Läs mer om atmosfären på Rymdstyrelsens sajt: https://www.rymdstyrelsen.se/upptack-rymden/

bloggen/2019/03/vad-ar-atmosfaren-och-vilka-ar-dess-delar/

Uppgift för eleverna: 
Leta efter information om Jordens atmosfär. 

• Vad innehåller den för olika ämnen?

• Hur varm eller kall är den?

• Hur tjock är Jordens atmosfär egentligen? Jämför det med hur stor jordklotet är. 

Leta efter information om solsystemets andra planeter och månar. 

• Finns det några som har en atmosfär? Och i så fall: liknar den Jordens atmosfär?

!

https://www.rymdstyrelsen.se/upptack-rymden/bloggen/2019/03/vad-ar-atmosfaren-och-vilka-ar-dess-delar/
https://www.rymdstyrelsen.se/upptack-rymden/bloggen/2019/03/vad-ar-atmosfaren-och-vilka-ar-dess-delar/


3. Magnetfält
Det finns också ett magnetfält kring vår planet Jorden som skyddar allt liv på planeten från en 

annan typ av strålning från Solen. Den s k magnetosfären består av kraftlinjer som går från  

magnetisk nordpol till magnetisk sydpol, nära de geografiska polerna. Det magnetiska fältet  

sträcker sig tiotusentals kilometer ut i rymden. Magnetosfären fångar laddade partiklar som  

Solen slungar ut i en s k solvind på långt avstånd från Jordens yta. Om inte detta var fallet  

skulle atmosfären snabbt “blåsas bort” av solvinden och då skulle livet på Jorden försvinna. 

Norrsken, också kallat aurora borealis, är faktiskt  

orsakad av att Solen slungar ut extra mycket laddade 

partiklar mot Jorden och att en del av dessa blir omledda 

till Jordens magnetiska pol, som ligger nära Nordpolen. 

Dessa partiklar krockar med partiklar i vår atmosfär  

och orsakar olika ljusfenomen 

högt upp i atmosfären. 

Uppgift för eleverna: 
Leta efter fler bilder på norrsken och jämför dem med varandra. 

• Tänk på vad sydsken skulle kunna vara för något och förklara för varandra. 

• Gå själv på jakt efter norrsken. Detta är dock lättare under mörka förhållanden  

så man kan behöva vänta till hösten.

!



Ett team planerar att inom en snar framtid göra en jungfruresa till planeten Mars. 
Det är en farlig men väldigt spännande expedition som kräver de skarpaste hjärnorna 
till att planera. Framför allt behöver man förbereda och planera för den ogästvänliga 
miljön. Du och dina kompisar har fått i uppdrag att förbereda expeditionen noggrant 
med att bygga en modell av ett marshabitat och presentera den för uppdragsgivarna.

Bygg klassens  
eget Mars-habitat

Fortsätt  
utforska efter  
LiveLabbet!



Bygg ditt eget Marshabitat
Detta efterarbete består av att bygga sitt eget Marshabitat av papper och liknande artiklar med  

hänsyn till vad som krävs för överlevnad på Mars. 

För skojs skull finns här en trevlig video där Paxi berättar om Mars och marsianer:  

https://youtu.be/9MkeskgwPKU 

!
Uppgift för eleverna: 
• Ta fram en idé och bygg en modell av ett marshab-

itat som skall vara stationerad på planeten Mars.

• Habitatet skall vara byggd för ett team bestående 
av forskare, ingenjörer och andra nödvändiga 
kompetenser. 

• Teamet skall överleva, leva, umgås och arbeta med 
att utforska planeten Mars. 

• Teamet har regelbunden kommunikation  
med jorden. 

Fundera över de utmaningarna som  
måste lösas inför och under resan.
• Vika kompetenser skall man ha med på  

uppdraget?

• Hur skyddar man stationen och astronauterna?

• Hur ser man till att hålla astronauternas fysiska och 
mentala hälsa så god som möjligt?

 

 
Tänk på att planeten är ogästvänlig för  
oss människor, bland annat på grund av: 
• Bristande magnetfält

• Låg gravitation

• Extrema temperaturväxlingar

• Steril yta

• Stoftstormar

”Att tänka på-lista” för marsresenären
• Hur och var bygger vi?

• Vad skall vi äta och hur skall vi andas?

• Varifrån får vi vatten?

• Hur kommer vår vardag att se ut?

• Vill vi åka tillbaka till jorden igen?

Material för bygget:
 - Endast fantasin sätter gränser, men tänk gärna 

utifrån utmaningarna ovan. 

 - Gör många skisser på ert tänkta marshabitat 
innan ni börjar bygga!

 - Använd gärna återvunnet material så som 
kartong, toarullar, petflaskor, tyg, piprensare, 
grillpinnar, aluminiumfolie eller annat spännande 
”skräp” som man kan hitta på återvinningen.

 - Leta efter lämpligt material i naturen så som 

sand och stenar som kan rama in miljön  
på Mars. 

 - Övrigt material om man har tid kan vara  
papier-maché, modellera och överblivna  
träbitar från slöjdsalen. 

 - Lämpliga verktyg: Limpistol, sax, mattkniv  
(vuxens sällskap), tejp och syl att göra  
hål med.

Mer info  
och tips på  
kommande  

sidor!

Dela in klassen i grupper om 4-5 och ge alla ett set med material  

(förslag på material finns nedan).

https://youtu.be/9MkeskgwPKU


Byggnader vi behöver  
för att leva på Mars 
Under LiveLabbet diskuterade vi vad som krävs för att leva på Mars, här sammanfattar vi punkterna så 

att ni har en överblick över vad ert Marshabitat behöver ha för byggnader.

Till alla punkter/byggnader finns bilder ni kan använda för att markera vad som är vad i ert bygge. 

Bilderna ligger även separat på sista sidan, så att ni kan printa ut dem.

1. Vatten 
En del vatten kan utvinnas från atmosfären och en del från fryst vatten i  

marken som kan grävas upp, smältas och separeras från jord. Utrustning  

behövs för att göra detta. Vi behöver även stora behållare att förvara  

vattnet i. Och reningsverk för att kunna återanvända vatten. 

2 Mat, växthus
Vi behöver ett växthus för att odla växter och insekter (insekter innehåller  

mycket protein). Växter producerar även syre av koldioxiden från vår utandning.  

Vi behöver förvara, göra iordning och äta mat. 

5 Träningsrum 
Då Mars har lägre gravitation än på Jorden behöver bosättarna på Mars  

träna flera timmar per dag för att se till att muskler, organ och syn inte  

förtvinar för mycket. 

3 Toalett
Vi behöver någonstans att gå på toa. 

4 Sovrum
Vi behöver någonstans att sova. 



Det första ExoMars-uppdraget som skickades 2016  
förlorade kontakten med sin landare när den var nära  
Mars yta, den tros ha krashat.

Credit: NASA/Clouds AO/SEArch

UTSTÄLLNING & PRESENTATION 
Ordna en utställning/vernissage i skolan eller annan lämplig plats tex ett bibliotek, 
där många kan ta del av modellerna. Bjud in föräldrar, forskare och andra vuxna. 
Låt eleverna presentera sina arbeten och berätta om sina innovationer.  
LYCKA TILL och tack för att ni deltog i LiveLabbet!

Ytterligare information om Mars
Mars atmosfär består huvudsakligen av koldioxid och det är kallt. Medeltemperatur -63°C, 30°C vid 

ekvatorn på sommaren och -140°C vid polerna på vintern. 

Mer fakta: https://mars.nasa.gov/all-about-mars/facts/. 

Tänk på att på Mars behövs skydd från strålning och damm 
Mars atmosfär är giftig för oss och vi kan inte andas in den. Mars atmosfär är även väldigt tunn och 

Mars har inget magnetfält. Jordens magnetfält skyddar oss från skadlig strålning från solen och rymden. 

Utan ett magnetfält utsätts vi för skadlig strålning och kan få strålningssjuka, cancer, DNA-skador och/

eller dö. Det är alltså väldigt viktigt med strålningsskydd! Aluminium är ett bra material för att skydda 

från strålning. Andra alternativ inkluderar att bygga bosättningen under jord, i grottor eller av is. 

Dammet på Mars är väldigt finkornigt och kan ta sig in i våra lungor och begränsa vår syreupptagnings- 

förmåga markant. Vi behöver därför se till att vi inte andas in dammet genom att ha väl förslutna om-

råden vi befinner oss i och Mars-overaller vi kan sätta på oss så att vi inte riskerar att utsättas för damm. 

NASAs Curiosity rover tog det här självporträttet den  
11 oktober 2019, efter 2553 dagar på Mars yta. 

Credit: NASA

https://mars.nasa.gov/all-about-mars/facts/


Bilder för utskrift till markeringar i bygget; vatten, mat, toalett, sovrum, träningsrum



Mentifrågor till LiveLabbet: 
Rymden tur och retur
I LiveLabbet finns fyra tillfällen då eleverna får besvara frågor via det digitala 
 verktyget Menti.com.  Eftersom detta är en inspelad livesändning går det inte att 
delta via Menti, men du kan engagera  eleverna i frågorna så här: 

• Varje frågetillfälle är markerat i filmen. Pausa filmen vid respektive tidsmarkering 
• Läs upp frågan för klassen
• Låt eleverna svara genom exempelvis handuppräckning eller svarslappar på 

varje frågealternativ
• Fortsätt att titta och se vad eleverna som deltog i livesändningen svarade och 

jämför med klassens resultat. 

Fråga 1: Skulle ni vilja resa till en annan planet?
Svarsalternativ:
• Ja
• Nej
• Kan man det?

Fråga 2: Tror ni att Voyager kommer att komma i kontakt med aliens?
Svarsalternativ: 
• Ja, absolut.
• Nej, men de finns.
• Nej, det finns inga aliens.

Fråga 3: Hur långt bort tror ni att det närmsta planetsystemet ligger?
Svarsalternativ:
• Ca 1 ljusår
• Ca 4 ljusår
• Ca 20 ljusår
• Ca 1000 ljusår

Fråga 4: Om ni stötte på en alien i rymden, vad skulle ni vilja fråga denna 
varelse?
Svarsalternativ:
• Letar ni också efter annat liv i rymden?
• Vill du hälsa på mig på Jorden?
• Har du sett Star Wars?
• Går ni också i skolan?
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