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HVORDAN BLE KANALENE PÅ MARS DANNET?

Lærerveiledning og elevaktivitet

Oversikt
Tid

Læremål

Nødvendige materialer

45 og 30 min Å:
fordelt på to
 vite at en kanal kan bli
dager
dannet av vann
 se at kanaler som dannes
av vann er mer avrundet
enn kanaler som graves
av mennesker eller
maskiner
Sluttprodukt
 en del av Mars med
marskanaler

Sammendrag
Elevene skal i denne aktiviteten
lære om naturlige kanaler som
finnes på Mars og hvordan slike
oppstår.

 bilde av landskapet på Mars
(vedlegg)
 bilde av Mars (vedlegg)
 bilde av Marskanalene (vedlegg)
 12 materialbeholdere
 24 små pappfat
 12 små og 12 store beholdere
 12 plastskjeer
 12 ispinner i tre
 12 skåler (for å samle opp vann)
 12 plastkrus
 A4-ark
 gips
 broderinåler
 rødbrun maling
 pensler
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Lærerveiledning
For aktiviteten Hva kan du se på Mars? trenger du bildene av marslandskapet, Mars
og marskanalene fra vedlegget.
For aktiviteten Lage en marskanal klargjør du 12 beholdere ved å fylle dem med
gjenstandene i listen under.
Hver må inneholde gips, en liten beholder med vann, en tom beholder for å blande
gipsen i, et plastkrus, en ispinne i tre, en synål, sand, to små pappfat og en skål (for å
samle opp vann). For aktiviteten Hva er forskjellen? trenger barna bildet av Mars fra
vedlegget. Lag fargekopier av dette for barna.

Hva kan du se på Mars? 15 min.
Gi hvert barn et A4-ark og en penn. Vis barna bildene av marslandskapet,
Mars og marskanalene kort, en etter en. Deretter ber du barna om å notere
hva de har sett. Oppfordre dem til å skrive og tegne bilder. Spør barna om de la
merke til noen kanaler. Vis bildet av marskanalene igjen. Forklar barna at eksperter
tror at kanalene på Mars har blitt formet av rennende vann, som en gang har
strømmet over planetens overflate. Astronomen Giovanni Schiaparelli trodde han
kunne se mørke, rette linjer på Mars. Han kalte disse linjene ‘canali’, som ble oversatt
som ‘kanaler’. Dette antydet at kanalene var kunstige, og at de hadde blitt dannet av
intelligente vesener som levde på Mars. Spesielt den amerikanske astronomen
Percival Lowell var overbevist om at marskanalene var skapt av marsbeboere. Vi vet i
dag at dette ikke er tilfelle. Kanalene er sannsynligvis dannet av rennende vann.
Barna undersøker hvordan kanalene på Mars kan ha oppstått.

Lage en marskanal 30 min.
Barna arbeider i par. Gi hvert par en beholder.
Bra å vite: Marslandskapet er ikke laget av gips i virkeligheten, men
du kan bruke gips for å se forskjellen mellom naturlig formede og
kunstig formede kanaler.
Forklar at de skal arbeide med gips og at dette herdes svært raskt. Det er
vanskelig å få den ut av klærne når den er tørr, så barna må arbeide svært
forsiktig. Barna følger instruksjonene i Oppgave 1 på arbeidsarket. Påse at de venter
ca. 20 minutter, slik at gipsen setter seg, før de bruker vann eller skjeer til å lage
kanaler i marslandskapet. I denne oppgaven kan barna undersøke om naturlig
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formede kanaler ser annerledes ut enn kanaler som lages av mennesker. Hjelp barna
med å blande gipsen og lage kanalene hvis nødvendig. Når alle barna er ferdige, må
du påse at de har skrevet navnet sitt på landskapene og plassert dem på et sikkert
sted. La gipsen tørke i en dag.

Hva er forskjellen? 15 min.
Neste dag undersøker barna de to landskapstypene. De ser på forskjellen
mellom kanaler som lages ved hjelp av en skje og kanaler som lages av
rennende vann. Barna fullfører Oppgave 2 på arbeidsarket.
Del ut de fargede kopiene av Mars og oppfordre barna til å bruke dem for å male sitt
eget landskap rødbrunt.

Hva forskerne tror 15 min.
Diskuter arbeidsarket og forklar barna at forskerne undersøkte nøye for å se
om kanalene kan ha blitt kunstig laget. Akkurat som barna, har forskerne
utført eksperimenter for å undersøke dette. Ekspertene kom til konklusjonen at
kanaler som dannes av vann har en annen form enn kanaler som lages kunstig.
Derfor er ekspertene i dag overbevist om at det en gang har strømmet vann gjennom
kanalene. Vis barna bildet av marslandskapet igjen.
Forklar at kanalene kan ha blitt formet av vann som har skylt bort jorden, slik at
vannet har gravd et spor i bakken.
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Arbeidsark - Hvordan ble marskanalene dannet?
1. Lage en marskanal
Læreren gir deg en beholder med objektene du trenger for dette
eksperimentet. Les anvisningene nøye før du begynner. Gipsen herdes svært
raskt.
Hva må du gjøre?
a. Ta plastkruset. Stikk et hull i bunnen av
kruset med synålen. Vær forsiktig: ikke
hold hånden under koppen når du gjør
dette.
b. Hell to skjeer med gipspulver i den
tomme beholderen.
c. Deretter heller du forsiktig litt vann i
beholderen (ikke for mye!). Bruk
skjeen til å røre i blandingen til den
begynner å bli fastere.
d. Fordel gipsmassen på to pappfat. Glatt
ut overflaten på gipsen med baksiden
av skjeen. Vent 20 minutter.
e. Nå skal gipsen føles ut som leire. Påse
å lage begge fatene samtidig. For det
neste trinnet skal alle velge ett fat. Dermed kan dere arbeide raskere.
f. Fat 1: Bruk en ispinne i tre for å grave noen linjer i gipsen på fat 1. Dette er
kunstige kanaler.
g. Fat 2: Hold fat 2 på skrått over den store dryppskålen. Påse at gipsen ikke
faller av fatet.
h. Ta plastkruset med hull i bunnen. Dekk over hullet med fingeren. Be
partneren om å helle litt vann i kruset.
i. Ta fingeren bort fra hullet og drypp litt vann på gipsen, ved å begynne
øverst på fatet. Påse at du drypper vannet på samme sted en liten stund,
før du gjør det samme på et annet sted. Du vil se at vannet danner kanaler.
Når du har laget noen kanaler, kan du sette fra deg kruset.
2. Hva er forskjellen?
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Nå har dere laget to gipslandskap. Når de har tørket, undersøker dere begge
landskapene nøye.
a. Hvilke forskjeller kan du se?

b. Hva tror du var årsaken til disse forskjellene?

c. Forskere har studert overflaten på Mars.
De utførte lignende eksperimenter til den du nettopp gjorde med gips. Tror du
at kanalene på Mars ble laget av mennesker, som astronomen Percival Lowell
trodde?

ja / nei

(tegn en sirkel rundt riktig svar) fordi:

d. Har du fullført oppgavene? Fargelegg landskapet rødbrunt, som overflaten på
Mars på bildet. Ser det likt ut?

5

HVORDAN BLE KANALENE PÅ MARS DANNET?

6

HVORDAN BLE KANALENE PÅ MARS DANNET?

7

HVORDAN BLE KANALENE PÅ MARS DANNET?

8

HVORDAN BLE KANALENE PÅ MARS DANNET?

Kilder
 Innholdet er utviklet av ESERO Nederland, men oversatt og tilpasset av Nordic
ESERO
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