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Odla växter till framtidens rymduppdrag 

   Lärandemål
• Observera och beskriva hur frön gror och blir mogna plantor.
• Skapa vetenskapliga diagram.
• Utföra systematiska undersökningar och mätningar.
• Tolka resultat och dra slutsatser från resultaten.
• Kunna utföra jämförande och rättvisa undersökningar.

 Kort beskrivning
I de här aktiviteterna kommer eleverna att 
bygga upp en förståelse för hur plantor gror 
och växer, genom att följa utvecklingen av tre 
okända plantor i 12 veckor. De ska göra 
mätningar och observationer för att värdera 
plantornas tillväxt och hälsa.  Eleverna kommer att 
använda sina observationer för att ställa hypoteser 
om vilken art de odlar, samt diskutera om dessa 
växter är lämpliga att odla under rymduppdrag 
som varar lång tid. 

Den här aktiviteten är en del av en serie, som 
också inkluderar "Astronautmat", där eleverna 
lär sig om välkända växters ätbara delar, och 
"Odling i rymden", där eleverna utforskar hur 
man kan odla växter i rymden och vilka faktorer 
som påverkar tillväxten. 

 RYMDGRÖDOR

Ämnen: biologi, matematik 

Åldersgrupp: åk 1-3

Kategori: elevaktivitet, projekt 

Svårighetsgrad: medel 

Lektionstid: 30 min/v under 12 veckor 

Kostnad: medium (100-300 kronor) 

Lokal: klassrum 

Inkluderar användning av: krukor, jord, frön. 

Nyckelord: biologi, matematik, tabeller, diagram, 
mätningar, systematiska undersökningar, växter, 
plantor, frö, groddar, basilika, tomater, rädisor, 
stjälk, blad, frukt, blomma, rötter. 

 Fakta 
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Om astronauter ska bosätta sig på månen eller utforska andra delar av vårt solsystem, kommer de att 
behöva luft, mat och vatten. För närvarande är den Internationella Rymdstationen (ISS) den enda 
mänskliga rymdbasen. ISS förses med vatten och mat från jorden. I genomsnitt behöver varje astronaut 1 
kg syre, 1 kg torkad mat och 3 kg vatten varje dag. Att förse varje astronaut med dessa 5 kg material per 
dag när det måste skickas från jorden, är både kostsamt och opraktiskt för rymduppdrag som sträcker sig 
över lång tid. Därför undersöker forskare hur man kan skapa ett slutet "överlevnadssystem" som kan 
användas i rymden. Ett sådant system är en viktig del av utforskningen av rymden och kommer också att 
hjälpa oss att förbättra vårt sätt att använda resurser på jorden.

ESA's Micro-Ecological Life Support System Alternative program (MELiSSA) har som mål att bygga ett 
självförsörjande överlevnadssystem, som skulle kunna flygas i rymden i framtiden och förse astronauter 
med allt syre, vatten och mat de behöver. Systemet ska återvinna allt och inte behöva någon leverans 
från jorden. Avfallsprodukter och koldioxid från astronauterna förse växterna med de väsentliga 
ingredienserna för odling, och växterna skulle i sin tur ge syre och mat till astronauterna, samt filtrera 
avloppsvatten.

MELiSSA undersöker och samlar in data om dessa rymdväxter och om hur de kan odlas i ett 
slutet system. Som medborgare kan du hjälpa till genom att delta i ett AstroPlant citizen science 
projekt, där du kan samla in värdefull information om växters tillväxt.

I denna uppsättning aktiviteter kommer eleverna odla sina egna rymdplantor och följa deras 
utveckling, från frö till en fullvuxen/mogen planta.

 Introduktion

Figur 1

↑  Modell av MELiSSA's slutna kretsloppssystem
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• Utskriven loggbok
• Linjal
• 3 krukor (eventuellt behövs även en större kruka för omskolning av tomatplantan)
• Jord att odla i
• Växtnäring
• Frö av basilika, rädisa och tomat

I den här aktiviteten ska eleverna följa utvecklingen av tre okända frön. I takt med att fröna utvecklas till 
plantor lär sig eleverna att utföra vetenskapliga observationer och att dokumentera data för att följa 
plantornas tillväxt. Eleverna avslutar aktiviteten med att presentera deras resultat i ett brev till Paxi.

Material till varje grupp 

 Aktivitet 1: Låt det växa

2 weeks 3 weeks

5 weeks 6 weeks

4 weeks

Uppgift

Dela in klassen i grupper om 3-4 elever och dela ut sedan 

Dela in klassen i grupper om 3-4 elever och ge varje grupp 3 krukor, jord, växtnäring och frön. Eleverna 
ska märka krukorna A, B och C, utan att veta vilken växt de planterar i varje kruka. Det 
rekommenderas att du använder rädise-, basilika- och tomatfrön. Nedan finns en guide om hur man 
planterar varje frö.

Planta A - Basilika

Eleverna ska fylla kruka A till ¾ med jord och tillsätta lite vatten. De ska lägga några frön i den fuktiga  
jorden och sedan täcka fröna med ett tunt lager jord. Det tar 8-12 dagar innan fröna börjar gro och 
stjälkarna kan ses komma upp ur jorden. Under hela denna period ska eleverna se till att jorden inte 
torkar ut. Efter att fröet har grott kan eleverna börja tillsätta näring. Fröna behöver inte gödning i början 
eftersom de har tillräckligt med näringsämnen lagrade i fröet. Placera krukan på en plats med mycket 
solljus. Var noga med att inte övervattna växten. Det bör ta cirka 6 veckor innan fröet att utvecklats till en 
basilikaplanta. 

5 veckor 6 veckor 

2 veckor 3 veckor 4 veckor
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Planta A - rädisa

Rädisor kan odlas i svalare temperaturer. Fyll krukan med jord, men pressa inte ihop den för 
mycket. Lägg i några rädisefrön. Det kan vara en bra idé att plantera flera frön i början och sedan 
gallra plantorna där de börjar växa - och bara behålla de friskaste i krukan. Rädisor gror bäst i svalt 
väder med mycket solljus. Jorden ska helst vara fuktig men inte övervattnad. När rädiseplantan 
kommer upp ur jorden kan eleverna börja tillföra lite näring för att hjälpa rädisorna att växa. 
Det tar cirka fyra veckor innan rädiseplantan är fullt utvecklad. 

Planta C - Tomater

Tomater tycker om lite värme och är den av de tre plantorna som tar längst tid att odla, oftast cirka 12 veckor. 
Fyll krukan med jord så att det är ca 2 cm till krukans kant. Vattna så att jorden blir fuktig, lägg ned ett par 
frön och täck dem med cirka 1 cm jord.  Pressa försiktigt ned jorden över fröna och häll lite vatten i krukan. 
Eleverna kan gärna täcka krukorna med hushållsplast för att hålla jorden fuktig. Ställ krukan på en varm 
plats med mycket solljus. När plantorna börjar gro kan plasten tas bort från krukorna, och då de har vuxit 
lite mer kan eleverna gallra bort en planta och bara behålla den som ser ut vara starkast och friskast. 
Fortsätt med att hålla jorden fuktig utan att plantan vattnas för mycket. När tomatplantan har blivit större 
kan eleverna tillföra näring. Plantan kan också behöva planteras om i en större kruka.

Grodd
(25-35 dagar)

Blomning 
(20-30 dagar)

Frukten bildas 
(20-30 dagar)

Frukten mognar 
(15-20 dagar)

Early growth
(25-35 days)

Vegetive
(20-25 days)

Flowering
(20-30 days)

Fruit formation
(20-30 days)

Mature fruiting
(15-20 days)

Stickling
(20-25 dagar)
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Registrering av data

I arbetsbladen till eleverna finns en loggbok där eleverna  kan notera sina observationer och data. 
Loggboken har plats för att registrera data för de tre plantorna en gång per vecka. Eleverna kan designa 
loggbokens framsida och ge välja ett lagnamn. I varje tabell finns plats att skriva plantans höjd, antal blad, 
antal frukter och antal blommor. Det finns också plats för att skriva kommentarer, t ex om vädret, 
mängden vatten som plantan har fått och annan relevant information. Det finns också ett avsnitt där 
eleverna kan skriva vad de tror att det är för växt. I den sista delen, "Rita", kan du välja om 
eleverna ska rita av plantorna, eller göra ett diagram över varje planta för att få en översikt över 
plantans tillväxt. Eleverna ska namnge sina diagram, bland annat "blad", "blommor", "frukt" och 
"stjälk". Diagrammen kan även göras på ett rutat papper, i ett kalkylprogram (t ex Excel), eller 
gemensamt. För att underlätta arbetet med att avgöra vilken växt som är mest lämplig att odla i rymden 
kan det vara lämpligt att göra diagram som omfattar samtliga 12 veckor för varje enskild planta. 

När en växt är fullt utvecklad kan eleverna äta det de har odlat.  Fråga eleverna vilken del av varje växt de 
tror är ätlig. Kontrollera om det finns allergier och se till att alla växtdelar som eleverna ska äta är 
noggrant sköljda. 

Diskussion

De tre växterna har alla olika tillväxthastigheter, och har olika ätbara delar. Rädisor växer snabbast 
och kan vara klara att skörda på så kort tid som fyra veckor. Basilika tar cirka 6-8 veckor och 
tomater är mogna efter cirka 12 veckor. Basilikans blad, rädisans rot och tomatplantans frukt är ätliga.

Fråga eleverna vilken växt de tänker är mest lämplig att odla under långvariga rymduppdrag. Det är 
idealiskt med en ätlig växt som ger mycket näring, växer snabbt och är tålig, utan att ta för mycket plats 
eller behöva mycket skötsel. Be eleverna att skriva ett brev till Paxi och berätta om sina slutsatser. 
Adressen till Paxi är paxi@esa.int

Som en extra del, kan du fråga eleverna om de tror att det finns andra plantor (sådana som de inte har 
odlat i den här aktiviteten) som är bättre att odla under långa rymduppdrag. Forskare undersöker nu om 
det är möjligt att odla växter som vete och potatis i rymden.

Summering

När vi reser ut i rymden behöver vi ett kontrollerat system, ett odlingssystem som vi själva kan styra 
växternas miljö, eftersom den yttre miljön är mycket hård; temperaturen kan vara långt under 
fryspunkten och det kan vara långa perioder av mörker där växterna inte kan fotosyntetisera. Det 
är därför nödvändigt att odla växter i en kontrollerat system. Sådana system påverkas mindre av 
miljön omkring dem, som t ex mängden vatten, mörker och varierande temperaturer. Om ni 
vill lära er mer om hur olika faktorer påverkar plantors tillväxt kan ni göra övningarna 
som finns i "Astronautmat" och "Odling i rymden"-aktiviteterna.
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 LÄNKAR 

ESA's resurser

AstroFood
esa.int/Education/Teachers_Corner/Astrofood_-
_Learning_about_edible_plants_in_Space_Teach_ with_space_PR41

AstroFarmer
esa.int/Education/Teachers_Corner/Astrofarmer_-
_Learning_about_conditions_for_plant_growth_ Teach_with_space_PR42

Moon Camp Challenge esa.int/Education/Moon_Camp

Mission X - träna som en astronaut www.stem.org.uk/missionx

Animeringar om det grundläggande som behövs för att leva på månen
esa.int/Education/Moon_Camp/The_basics_of_living

ESA's klassrumsresurser esa.int/Education/Classroom_resources

Animationer med Paxi esa.int/kids/en/Multimedia/Paxi_animations

ESA's rymdprojekt

MELiSSA projektet esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Melissa

Eden ISS https://eden-iss.net

Extra information

MELiSSA Foundation www.melissafoundation.org

MELiSSA använder spirulina i tester
directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/m/melissa

ESA Euronews – Odling av växter i rymden
esa.int/spaceinvideos/Videos/2016/05/ESA_Euronews_Growing_food_in_space

Astroplant, ett medborgarvetenskapligt projekt för att lära mer om odling, stöds av ESA 
www.astroplant.io

http://esa.int/Education/Teachers_Corner/Astrofood_-_Learning_about_edible_plants_in_Space_Teach_with_space
http://esa.int/Education/Teachers_Corner/Astrofood_-_Learning_about_edible_plants_in_Space_Teach_with_space
https://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Astrofarmer_-_Learning_about_conditions_for_plant_grow
https://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Astrofarmer_-_Learning_about_conditions_for_plant_grow
http://www.esa.int/Education/Moon_Camp
http://www.stem.org.uk/missionx
http://www.esa.int/Education/Moon_Camp/The_basics_of_living
http://www.esa.int/Education/Classroom_resources
https://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Melissa
https://eden-iss.net
http://www.melissafoundation.org
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/m/melissa
http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2016/05/ESA_Euronews_Growing_food_in_space
http://www.astroplant.io


Loggbok

Mina rymd-växter

Lagets namn: _________



Paxi behöver er hjälp

Paxi behöver er hjälp med att samla in 
data om växter som han kan odla på 
sina långa rymdresor. Ni ska nu vara 
forskare och genomföra en vetenskaplig 
undersökning. 

Som forskare ska ni göra  observationer, 
mätningar och registrera data. Paxi har 
skickat en beskrivning av uppdraget till 
er. 

Uppdrag: Följ utvecklingen av tre 
okända frön genom att undersöka hur 
de växer under 12 veckor. Identifiera de 
tre växterna och bestäm vilken växt som 
ni skulle ta med ut i rymden. 

Planta A Planta B Planta C

Datum: ______Vecka 0 (start)
Rita av era frön



Planta A Planta B Planta C

Planta A B C

Höjd (cm)

Antal blad

Antal frukter

Antal blommor

Vi tror att vi odlar:

Kommentarer:

Registrera era mätningar

Datum: ______

Rita 

Vecka 1



Planta A Planta B Planta C

Plant A B C

Höjd (cm)

Antal blad

Antal frukter

Antal blommor

Vi tror att vi odlar:

Kommentarer:

Registrera era mätningar

Datum: ______

Rita 

Vecka 2



Planta A Planta B Planta C

Planta A B C

Höjd (cm)

Antal blad

Antal frukter

Antal blommor

Vi tror att vi odlar:

Kommentarer:

Registrera era mätningar

Datum: ______

Rita 

Vecka 3



Planta A Planta B Planta C

Planta A B C

Höjd (cm)

Antal blad

Antal frukter

Antal blommor

Vi tror att vi odlar:

Kommentarer:

Registrera era mätningar

Datum: ______

Rita 

Vecka 4



Planta A Planta B Planta C

Planta A B C

Höjd (cm)

Antal blad

Antal frukter

Antal blommor

Vi tror att vi odlar:

Kommentarer:

Registrera era mätningar

Datum: ______

Rita

Vecka 5



Planta A Planta B Planta C

Plant A B C

Höjd (cm)

Antal blad

Antal frukter

Antal blommor

Vi tror att vi odlar:

Kommentarer:

Registrera era mätningar

Datum: ______

Rita

Vecka 6



Planta A Planta B Planta C

Planta A B C

Höjd (cm)

Antal blad

Antal frukter

Antal blommor

Vi tror att vi odlar:

Kommentarer:

Registerar era mätningar

Datum: ______

Rita 

Vecka 7



Planta A Planta B Planta C

Planta A B C

Höjd (cm)

Antal blad

Antal frukter

Antal blommor

Vi tror att vi odlar:

Kommentar: 

Registrera era mätningar

Datum: ______

Rita 

Vecka 8



Planta A Planta B Planta C

Plant A B C

Höjd (cm)

Antal blad

Antal frukter

Antal blommor

Vi tror att vi odlar:

Kommentarer:

Registrera era mätningar

Datum: ______

Rita 

Vecka 9



Planta A Planta B Planta C

Planta A B C

Höjd (cm)

Antal blad

Antal frukter

Antal blommor

Vi tror att vi odlar:

Kommentarer:

Registrera era mätningar

Datum: ______

Rita 

Vecka 10



Planta A Planta B Planta C

Planta A B C

Höjd (cm)

Antal blad

Antal frukter

Antal blommor

Vi tror att vi odlar:

Kommentarer:

Registrera era mätningar

Datum: ______

Rita 

Vecka 11



Planta A Planta B Planta C

Planta A B C

Höjd (cm)

Antal blad

Antal frukter

Antal blommor

Vi tror att vi odlar:

Kommentarer: 

Registrera era mätningar

Datum: ______

Rita 

Vecka 12



Hej Paxi,

Vi har gjort klart uppdraget vi fick av dig! Efter att vi har undersökt och 
odlat de 3 olika fröna, har vi kommit fram till vad det är för växter. 

Planta A _______ 

Planta B _______ 

Planta C _______

På en långt rymduppdrag skulle vi odla  ______________  därför att 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________

Hälsningar från dina vänner, 

_________________________________________________

Brev till 




