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Ämnen: Naturvetenskap, samhällskunskap 

Åldersgrupp: åk 1-9

Kategori: Elevaktivitet

Svårighetsgrad: Lätt

Lektionstid: 45 minuter

Kostnad: Låg (0-100 kr)

Lokal: Klassrummet

Nyckelord: Naturvetenskap, samhällskunskap, 
månen, gemenskap, medborgarskap, samhälle 

   Lärandemål
• Forma åsikter och argumentera för sina synpunkter
• Lyssna på och lära av andra
• Delta i en demokratisk beslutsprocess
• Förståelse för olika institutioners roll i samhället
• Se ett samband mellan hur vetenskap och teknik kan påverka hur samhället fungerar

 Kort beskrivning
Eleverna ska diskutera några organisatoriska och 
sociala egenskaper av en framtida koloni på 
månen och relatera detta till deras eget 
lokalsamhälle. 

Eleverna använder debattkorten i diskussionerna. 
Två smileykort (en glad och en ledsen) används 
för att ge uttryck för om de instämmer med 
debattkortens påståenden, eller inte. 

 Lagar och regler på månen

Hur ska ett framtida samhälle på månen fungera?

 Fakta 

Aktivitet Namn Beskrivning Mål Förutsättningar Tidsåtgång

1

Bygg ett 
samhälle på 
månen

Diskutera hur ett 
framtida samhälle 
på månen ska 
organiseras och 
styras

Förståelse för 
hur ett samhälle 
är organiserat

Ingen 45 minuter 

 Aktiviteter som ingår
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Att etablera en bosättning på månen är en idé som verkar som science fiction, men det kan faktiskt bli 
verklighet under nästa århundrade.

På jorden har samhällen skapat mekanismer som reglerar användningen av gemensamma utrymmen och 
varor. Varje land har sin egen politiska struktur som skapar lagar och reglerar rättvis tillgång till viktiga 
resurser, som till exempel hälsa och utbildning.

FN:s yttre rymdfördrag, som trädde i kraft 1967, utgör grunden för internationell rymdlag och reglerar 
viktiga aspekter av rymdutforskning. Det har undertecknats av över 120 länder. I fördraget står det att 
yttre rymden kan utforskas och användas fritt av alla länder, att länder inte får göra anspråk på delar av 
rymden (t ex månen) och att månen och andra himlakroppar bara ska användas för fredliga ändamål. 
Det finns också fyra andra fördrag, inklusive månavtalet, som ska reglera aktiviteter på månen och 
andra himlakroppar. Det är emellertid bara 18 länder som har skrivit på detta sista fördrag.

Astronauter har redan besökt månen, men bara för mycket korta uppdrag. För att astronauter ska kunna 
stanna på månen under långa tidsperioder måste ett samhälle med en egen infrastruktur skapas och detta 
samhälle måste organisera sig. 

Månen är en helt annan plats än jorden. Astronauter kommer att leva i en miljö med i stort sett ingen 
atmosfär och utan skydd mot strålning eller meteoriter. Det kommer att finnas begränsningar när det 
gäller kommunikation med jorden och det kommer att vara mer krävande att interagera med varandra. 
Resurserna på månen är också mycket begränsade och det kommer att vara svårt att få tillgång till resurser 
som finns på jorden. 

Denna aktivitet uppmanar eleverna att föreställa sig ett framtida månsamhälle och diskutera vilka 
ämnen som skulle vara viktigast i deras "mån-lag". Eleverna ska bland annat samtala om vem som 
ska få bestämma vad som ska stå i en "mån-lag"; alla länder på jorden eller de som kommer till 
månen först? Studenterna ska också diskutera vilka offentliga infrastrukturer som invånarna på månen 
ska ha tillgång till,  och till exempel hur man ska fördela de resurser som finns på månen.

Uppmuntra gärna eleverna att diskutera vad  de använder i deras dagliga liv. Går de till parken, lekplatsen, 
biblioteket, kulturcentret, idrottshallen, badhuset etc? Har de haft användning av sjukvård och tandvård? 
Hur kan sådana platser byggas upp och organiseras på månen?

 Introduktion
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I denna aktivitet ska eleverna diskutera och undersöka några av de problem som en framtida bosättning på 
månen kan möta. Därefter ska eleverna  skriva sin version av en "Mån-lag". 

Material 

Varje grupp behöver 
• Ett kort med en glad smiley och ett kort med en ledsen smiley (se bilaga)
• Debattkort (se bilaga)

Förberedelse

För att starta diskussionen får varje grupp 5 debattkort. Korten ska ha några uttalanden som kan kopplas 
till kontroversiella delar av mån-utforskningen, till exempel: 

• Det är inte nödvändigt med sjukvård på månen, eftersom alla som ska bo där måste vara friska. Om
någon blir sjuk måste denne återvända till jorden.

• Samhället på månen måste vara demokratiskt. Månens befolkning måste välja hur samhället ska
styras och om de vill att det ska finnas t ex en statsminister.

• Alla som bor på månen måste kunna kommunicera fritt med jorden. Internet ska vara gratis på
månen.

• Vatten är en sällsynt och mycket dyr resurs. De som bor på månen får duscha en gång per månad.
• Alla som bor på månen ska vara äldre än 18 år, och yngre än 40 år. Barn får inte bo där.
• Endast månens ursprungliga invånare kan bestämma om vad som ska ske på månen i framtiden
• Den som bryter mot reglerna på månen ska skickas tillbaka till jorden och får aldrig återvända till

månen.
• All mat måste ransoneras och alla får lika stora portioner.
• Månens invånare tilldelas arbetsuppgifter utifrån vilka behov samhället har. De får inte välja själva.
• Det är en gräns för hur många människor som får bo på månen.
• Alla måste träna 2 timmar varje dag.
• Alla får samma lön, oavsett vad de arbetar med.

Dessa uttalanden finns som debattkort i bilagan. Det är bara exempel och kan anpassas beroende på 
elevernas ålder och förmåga. Uppmuntra gärna eleverna att själva komma med idéer till frågor och 
ämnen som kan diskuteras. 

 Aktivitet 1: Bygga ett samhälle på månen
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Aktiviteten
Dela in klassen i grupper om 4-6 elever. Ge varje grupp 5 debattkort, ett kort med en glad smiley och 
ett kort med en ledsen smiley. 

Be eleverna placera de två smiley-korten i var sin sida av ett bord eller på golvet. Under diskussionen ska 
gruppen placera alla debattkort bredvid/mellan smiley-korten.  Ett korts närhet till den glada eller ledsna 
smileyn visar hur mycket gruppen håller med eller inte håller med om varje uttalande.

Gruppen ska läsa ett debattkort i taget och diskutera om de håller med eller inte håller med. Om 
gruppen håller med påståendet ska de placera kortet bredvid den glada smileyn. Om de inte håller med 
ska de placera kortet bredvid den ledsna smileyn. 

Eleverna kan också placera ett debattkort mellan de två smileysarna, beroende på hur många i gruppen 
som håller med eller inte håller med påståendet på kortet.  

Redovisning
Efter att gruppen har diskuterat alla kort ska de dela och jämföra sina resultat med resten av klassen. 
Tillsammans ska klassen ska sedan skriva en "Mån-lag" med de viktigaste reglerna för deras mån-
samhälle.
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Diskussion

Under denna aktivitet arbetar eleverna i grupper för att diskutera och bestämma den bästa lösningen för 
några av dessa frågor:

• Kommunikation
• Politisk ledning
• Relationen med jorden
• Sjukvård (fysisk och psykisk hälsa)
• Säkerhet, regler och förordningar
• Miljöskydd och avfallshantering
• Fördelning och hantering av resurser (vatten, mat, mineraler etc.)
• Fördelning av mark
• Fritid och sport
• ...
Detta är bara några få exempel på ämnen som kan väljas för diskussionen.

Hur kommunicerar vi med andra på månen? På grund av bristen på atmosfär på månen är kommunikation 
baserad på ljudvågor olämplig. Ett av problemen som ett framtida månsamhälle kommer att möta är att 
hantera kommunikation lokalt och med jorden. Ska alla människor få fri tillgång till kommunikations-
kanalerna?

Hur ska ett månsamhälle organiseras? Eleverna kan diskutera vilket politiskt system de tycker är bäst 
lämpligt för månen. Några exempel är en demokrati, en monarki eller ett beroende förhållande till jorden. 
Är månens invånare medborgare i länder på jorden eller kommer de att vara månens medborgare? 
Ska månen vara en självständig stat?

Vilka statliga, juridiska och lagstiftande system kan fungera för ett månsamhälle? Eleverna måste definiera 
grundläggande regler, ansvar och skyldigheter samt medborgarnas rättigheter.

Resor mellan jorden och månen är mycket dyra. Vem ska betala för detta? Vem ska finansiera den service 
som befolkningen på månen behöver? Ska en grundläggande sjukvård finnas för att lösa små olyckor och 
sjukdomar? Ska hälsosystemet vara tillgängligt för alla? Vad händer med människor som blir allvarligt 
sjuka?

Relatera diskussionen till exempel som eleverna känner till från jorden och fråga eleverna om det finns 
några lagar eller policyer som de inte tycker är rättvisa. Du kan också diskutera idén om likvärdighet 
och om månen skulle ge mänskligheten en ny start för att skapa ett mer likvärdigt samhälle.

Efter att ni har skrivit era "månlagar", kan du fråga eleverna om de tänker att det i framtiden skulle vara 
möjligt att ändra i grundlagen och hur detta skulle kunna göras. 
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 Länkar 

ESA's resurser

Moon Camp Challenge
esa.int/Education/Moon_Camp

Moon animations about Moon exploration: 
esa.int/Education/Moon_Camp/The_basics_of_living

ESA classroom resources
esa.int/Education/Classroom_resources

ESA Kids
esa.int/kids

ESA Kids, Back to the Moon
esa.int/kids/en/learn/Our_Universe/Planets_and_moons/Back_to_the_Moon

Extra information

The Code of Conduct for International Space Station Crews
esa.int/esapub/bulletin/bullet105/bul105_6.pdf

European Centre for Space Law
eden-iss.net

The Outer Space Treaty - United Nations Office for Outer Space Affairs
www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/
introouterspacetreaty.html

http://www.esa.int/Education/Moon_Camp
http://www.esa.int/Education/Moon_Camp/The_basics_of_living
http://www.esa.int/Education/Classroom_resources
http://www.esa.int/kids
https://www.esa.int/kids/en/learn/Our_Universe/Planets_and_moons/Back_to_the_Moon
http://www.esa.int/esapub/bulletin/bullet105/bul105_6.pdf
http://eden-iss.net/
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html
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 Bilaga 

Debattkort 1
Sjukvård är inte viktigt på månen eftersom alla 
måste vara friska för att kunna bo där. 
Sjuka människor måste återvända till jorden.

Debattkort 2
Månsamhället ska vara demokratiskt. De 
som bor på månen röstar om hur samhället 
ska styras. 

Debattkort 3
Vatten är en sällsynt och mycket dyr resurs. 
De som bor på månen får duscha en gång per 
månad.

Debattkort 4
Alla som bor på månen ska vara äldre än 
18 år, och yngre än 40 år. Barn får inte bo där.

Debattkort 5
Den som bryter mot reglerna på månen ska 
skickas tillbaka till jorden och får aldrig resa 
till månen igen.

Debattkort 6
All mat måste ransoneras och alla får lika 
stora portioner.

Debattkort 7
Det är en gräns för hur många människor som 
får bo på månen.

Debattkort 8
Alla måste träna 2 timmar varje dag.

Debattkort 9
Alla som bor på månen måste
kunna kommunicera fritt med jorden. 
Internet ska vara gratis på månen.

Debattkort 10
Endast månens ursprungliga invånare kan 
bestämma om vad som ska ske på månen i 
framtiden

Debattkort 11
Månens invånare tilldelas arbetsuppgifter 
utifrån vilka behov samhället har. De får inte 
välja själva.

Debattkort 12
Alla får samma lön, oavsett vad de arbetar 
med.
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