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Fri bruk etter vilkår 
IÊdenneÊne bu kkenÊkanÊduÊlasteÊnedÊfilerÊ lÊegetÊbrukÊellerÊ lÊbrukÊpåÊdinÊskole.ÊMaterielletÊkanÊskrivesÊutÊogÊ
brukesÊiÊfysiskÊform,ÊellerÊdetÊkanÊbrukesÊdigitaltÊpåÊne bre ,Ê lÊpresentasjonerÊm.m. 

à DuÊsomÊpedagog/terapeut/forelderÊkanÊselvÊkjøpeÊmaterielletÊ lÊdinÊegenÊundervisning,ÊdinÊegenÊpraksis,Ê lÊ
hjemmebruk,Êosv.ÊDaÊerÊdetÊduÊsomÊbetaler,ÊogÊduÊsomÊharÊmaterielletÊsomÊegetÊverktøy. 

à DetÊerÊogsåÊmuligÊåÊkjøpeÊpåÊvegneÊavÊskolen.ÊIÊpraksisÊbetyrÊdetÊatÊdetÊikkeÊerÊduÊsomÊeierÊmateriellet,ÊmenÊ
skolen,ÊogÊdetÊerÊskolenÊsomÊbetaler.ÊIÊmontessoriÊerÊdetÊvanligÊatÊmaterielletÊdelesÊmedÊandreÊpedagogerÊ
påÊskolen,ÊogÊatÊdetÊbrukesÊpåÊtversÊavÊtrinnÊogÊiÊflereÊklasserom.ÊMaterielletÊkanÊskrivesÊutÊflereÊgangerÊslikÊ
atÊdereÊkanÊbrukeÊdetÊiÊflereÊklasserom.ÊDetÊerÊogsåÊgreitÊåÊlagreÊfilenÊpåÊderesÊinterneÊskyløsning.ÊDetÊerÊ
vik gÊåÊikkeÊ erneÊforsidenÊiÊPDF-filen,ÊderÊdetÊstårÊhvemÊsomÊharÊutvikletÊmateriellet.ÊSlikÊkanÊalleÊsomÊ
jobberÊpåÊdinÊskole,ÊoverholdeÊlisensavtalen. 

 

Ikke del materiellet i digital form 
DetÊsomÊikkeÊerÊmulig,ÊerÊåÊsendeÊfilen(e)ÊvidereÊ lÊandre.ÊDetÊgjelderÊbådeÊmaterielletÊduÊharÊkjøpt,ÊogÊ
gra smateriellet.ÊHvisÊduÊønskerÊåÊ pseÊandre,ÊberÊjegÊdegÊomÊåÊsendeÊlenkenÊ lÊnedlastningssidenÊistedenfor.Ê
IkkeÊsendÊselveÊPDF-filen(e)Ê lÊandre.ÊDetÊerÊhellerÊikkeÊlovÊåÊleggeÊPDF-filenÊpåÊinterne ÊellerÊspreÊselveÊfilenÊ
gjennomÊsosialeÊmedier.ÊÅÊdeleÊenÊfilÊpåÊne etÊerÊdetÊsammeÊsomÊåÊbrenneÊenÊCD-plateÊellerÊskanneÊenÊbok. 

 

Tusen takk! 
Mi ÊønskeÊerÊåÊkunneÊstyrkeÊundervisningenÊiÊklasserommetÊmedÊressurseneÊjegÊutvikler.ÊRessurseneÊpåÊdenneÊ
ne sidenÊerÊhjelpemidlerÊsomÊskalÊbidraÊ lÊåÊheveÊkvalitetenÊiÊundervisningenÊogÊstyrkeÊelevenesÊdybdelæringÊogÊ
indreÊmo vasjon.ÊDeÊvilÊogsåÊgiÊpedagogerÊenÊenklereÊhverdagÊvedÊatÊdeÊkanÊ lpasseÊundervisningenÊogÊhaÊulikeÊ
verktøyÊforÊhånden.Ê 

TeksteneÊiÊmaterielletÊerÊforfa etÊavÊmeg,ÊogÊjegÊbrukerÊmyeÊ dÊogÊkjærlighetÊpåÊåÊlageÊgodeÊopplegg.ÊJegÊbeny erÊ
megÊogsåÊavÊtjenesterÊforÊåÊkvalitetssikreÊproduktene.ÊIllustrasjoneneÊlagerÊjegÊselv,ÊellerÊjegÊleierÊinnÊgrafiskeÊ
designere.ÊMi ÊenkeltmannsforetakÊProsjektbyråÊHelenaÊHalsÊerÊregistrertÊsomÊutgiver.ÊAltÊkortmaterielletÊjegÊ
utvikler,ÊblirÊogsåÊutgi ÊiÊformÊavÊhe erÊellerÊbøkerÊ(digitaleÊogÊfysiske).ÊDeÊkanÊlånesÊpåÊbiblioteketÊvedÊåÊleteÊpåÊ
navnetÊmi :ÊHelenaÊHals. 

ForÊatÊjegÊskalÊkunneÊfortse eÊmedÊarbeidet,ÊerÊjegÊavhengigÊavÊatÊduÊoverholderÊlisensen.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
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Tøffe forhold 

i 



verdensrommet 



I verdensrommet finnes det ikke luft.   
Det skaper et nesten fullstendig vakuum. 
Kroppen vår er tilpasset til å leve på 
jorda. Ute i verdensrommet ville lufta 
som er i kroppen, begynne å presse seg 
ut. Inne i romdrakten skapes det et 
trykk, slik at dette ikke skjer. Trykket kan 
tilpasses etter forholdene og behovet.  

Det er ekstreme temperatursvingninger   
i verdensrommet. På jorda fungerer 
atmosfæren som et filter og beskytter 
oss. I verdensrommet kan temperaturen 
gå opp til ca. 120 varmegrader i sollys 
og ned til ca. 150 minusgrader i skygge. 
En romdrakt må derfor være veldig godt 
isolert. Temperaturen i romdrakten må 
kunne tilpasses til forholdene, slik at          
det er behagelig for astronauten. 
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Trykk 

Temperatur 



Astronautene i verdensrommet blir utsatt 
for stråling. Stråling varierer, og det er 
forskjellig stråling: fra soleksplosjoner,  
fra nyfødte sorte hull og kosmisk stråling 
fra eksploderende stjerner. En for høy 
dose er skadelig for menneskekroppen. 
Strålingen overvåkes, og romfartøy lages 
for å gi best mulig beskyttelse.                   
Når astronautene beveger seg utenfor 
romfartøyet, trenger de ekstra 
beskyttelse fra romdrakten. 

Atmosfæren nær jordoverflaten 
inneholder rundt 20 % oksygen og 80 % 
nitrogen. Når man beveger seg bort fra 
jorda, blir det mindre og mindre 
oksygen. I verdensrommet er det ikke 
nok oksygen til at noe kan leve der.                
I romdrakten får astronauten derfor 
oksygen til nese og munn, gjennom en 
slange. Uten oksygen besvimer man etter 
ca. 15 sekunder. Romdrakten har også  
et system for å skille ut karbondioksid            
som astronauten puster ut.  
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Stråling 

Oksygen 



I verdensrommet finnes det 
hundretusenvis av små og store rester  
fra menneskelig aktivitet. Det kan være 
store satellitter som ikke lenger er i bruk, 
eller bittesmå objekter som malingsflak 
og skruer. Romsøppelet beveger seg i ulik 
hastighet i bane rundt jorda. Objektene 
kan eksplodere og kollidere med 
hverandre og bli til enda mindre biter. 
Romsøppel kan være svært farlig.              
Til og med små ting på som ikke er 
større enn et sandkorn, kan føre til stor 
skade når det har høy hastighet. 
Romdrakten må være laget i et materiale 
som tåler små, skarpe gjenstander,              
uten at det blir hull på drakten. 
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Romsøppel 


