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     Astra

Vi følger NASAs seneste rover-mission til Mars

● Live-events før og efter landingen d. 18 Februar 
2021

● Konferencer, hvor eleverne kan møde de danske 
Mars-forskere

● Blended learning dage målrettet udskolingen 
hhv Gymnasiet 

     Planetarium

Kreativt programmeringsforløb om at bo på Mars 

● Eleverne bygger robotsystemer, der løser 
udfordringer ved at bo på Mars. Forberedelse 
med Flipped-learning videoer inden forløbet.

● Lanceret i foråret 2020.
● Testet på 6 klasser efteråret 2019 og 2 forløb 

afholdt i efteråret 2020.

Bryan Versteeg / Mars One
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Overlev på Mars

● Ser faglige videoer inden besøget.
● Arbejder med autentiske 

udfordringer, der også er relevante 
på Jorden.

○ Ilt/atmosfære
○ Mad
○ Energi

● Eleverne har forskellige roller
● Bygge og programmere prototyper
● Præsentere deres prototyper

NASA



Samlet tilmelding på 3744 elever fordelt på 166 
klasser.
Udskoling: 114 klasser
Gymnasie: 52 klasser

De af mine elever, jeg efterfølgende har 

talt med, glæder sig meget til d. 18. feb., 

hvor der krydses fingre og endelig den 

23. feb. til selve konferencen. Det 

samme gælder mig. Tak for dagens 

lærerige og gode oplevelse.



Resultater fra evalueringen af de to online 
Mars-events
baseret på 274 elev-evalueringer og 32 lærer-evalueringer

73% af eleverne gav konceptet topkarakterene  4 eller 5. 
5,8% gav det bundkarakterene 1 eller 2



Blended learning 
hjemme i klassen

To dage hvor klasser over hele landet:

● Møder eksperter og Marsforskere
● Arbejder med udforskningen af Mars 

hjemme i klasselokalet
● Deler ideer og erfaringer med andre 

klasser

Design et 
Mars-base 

modul

Udforsk 
Mars og find 
et godt 
landingssted

Vælg et 
område på 
Mars og 
bestem 
dets alder

Analyser 
data fra 
roverne
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Andre temaer under overvejelse

James Webb Space Telescope /NASA R. Jay GaBany/NASAFoto: Statens Naturhistoriske Museum



Didaktiske muligheder:

● Velegnet til at stille komplekse åbne opgaver, der trækker på flere 
kompetencer.

● Giver mulighed for at lade deltagende klasser samarbejde på tværs af landet.

Hvorfor er Mars så velegnet:

● Aktualitet og adgang til videnskaben
● Motivationsskabende og appellerer bredt 
● Alle STEM-fag
● Let at forholde sig til - sten, fjernstyrede biler, rum-raketter, liv i rummet
● Overlevelse på Mars er analogt til bæredygtighed her på Jorden

Pointer



SPØRGSMÅL?

Links til aktiviteterne

Overlev på Mars: planetarium.dk/overlev-paa-mars/

Mars tur/retur:  sciencetalenter.dk/projektboersen/projekter/mars-tur-retur-2021

Origins kurset: www.coursera.org/learn/origins-universe-solarsystem

Mars Intromødet: https://vimeo.com/508281245

Mars Konferencen: https://vimeo.com/511039287


