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MADE IN SPACE
Lærervejledning
Materialets brug
Målgruppe

Varighed/plan

Fag

Nøgle begreber og fænomener

Udskoling

Før:

Biologi

- G
 rundstoffer og atomer (jern, karbon,
oxygen, hydrogen, neutroner, protoner og
elektroner)

Under: ½-1 dags ekskursion

Fysik/Kemi

- Molekyler (vand, DNA, hæmoglobin)

Efter: 1-2 lektioner

Geografi

- Astrofysik (Big Bang, universet, Jorden, små
stjerner, store stjerner, supernovaer og grundlaget for liv)

1-2 lektioner

Besøg ”Made in Space”
Undervisningsmateriale bruges bedst i forbindelse med et besøg i udstillingen ’Made in Space’ på Tycho
Brahe Planetarium, fx suppleret med en guidetur, men kan også bruges til et selvstændigt forløb om atomer,
grundstoffer og molekyler.
Udstillingen ’Made in Space’ handler om, hvor nogle af de grundstoffer, som er nødvendige for at lave et
menneske, kommer fra. Udstillingen kobler blandt andet Big Bang og stjerners død til livet på Jorden og os
som mennesker. Se en video om udstillingen her: youtube.com/watch?v=SbSz0zPHVLU
Materialet er tænkt som et supplement til før, under og efter et besøg på Tycho Brahe Planetarium. Det supplerer fortællingen i udstillingen med:
Før:

En tværfaglig tekst og nogle simple forberedende opgaver.

Under: Forslag til aktiviteter i udstillingen.
Efter: Evaluerende opgaver til at forankre det faglige indhold fra udstillingen.

Hvordan arbejder I videre med emnet efter besøget?
Et fællesfagligt forløb er oplagt, det kunne have overskrifterne:
- Grundlaget for liv
- Universets udvikling, mennesket og Jorden
- Stjerner og liv i universet
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MADE IN SPACE
Lærervejledning
Biologi
Inden for biologi er der mulighed for at arbejde videre med, hvordan celler og DNA er bygget op af
blandt andet hydrogen, oxygen, nitrogen, karbon og
fosfor. Disse grundstoffer kan alle spores tilbage til historien i udstillingen.

Nyttige links:
 gostra.com/star-elements-human-body/
 astrobiology.com/2015/07/the-astrobiological-periodic-table.html
 dr.dk/skole/kroppens-byggesten
 netdoktor.dk/vitaminer/zink.htm

Derudover finder vi grundstoffet jern i vores blod,
der hjælper til at transportere ilt, og grundstoffet zink,
der er vigtigt for vores immunforsvar. Der er således
mange koblinger til biologien, og i et forløb omkring
menneskekroppen eller biologi generelt, er der
grundlag for, at gå i dybden med, hvor de forskellige
grundstoffer findes.

Fysik/kemi
I fysik/kemi kan man bruge materialet og udstillingen
som et springbræt til et astronomiforløb om grundstoffer og om hvordan de dannes i universets forskellige fænomener; små stjerner, store stjerner, supernovaer, kilonovaer, stjernetåger osv.

Nyttige links:
 gostra.com/star-elements-human-body/
 astrobiology.com/2015/07/the-astrobiological-periodic-table.html
 chandra.si.edu/photo/2017/casa_life/

Man kan også tale videre om muligheden for liv andre steder i universet, da udstillingen og materialet
også ligger op til denne diskussion. Hvad skal der til
for at danne liv under forskellige betingelser?

Geografi
I geografi handler det om at finde den rigtige vinkel,
da de nuværende færdigheds- og vidensmål for faget ikke dækker udstillingens fokus. Men så er det jo
heldigt, at de kun er vejledende.
Vi mener, at der under tematikken ”Jorden og dens
klima” er muligheder for at udfolde hele temaet om
exoplaneter og levevilkår, som findes i udstillingen,
og som også er en del af efterbehandlingsmaterialet.

Man kan også tage udviklingen af fusionenergi op
som tema og lade eleverne undersøge det som en
alternativ energikilde.
Nyttige links:
 experimentarium.dk/klima/solen
 dmi.dk/laer-om/temaer/klima/solen/
 scitech.au.dk/roemer/feb15/solen-paavirker-klimaet-mere-i-koelige-perioder/
 dr.dk/skole/geografi/vejr-og-klima

- Hvordan har vores placering i Universet og solsystemet betydning for vores klima?
-Hvordan og hvorfor påvirker Solens aktivitet Jordens klima?
- Og en masse andre spørgsmål.
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