
Mars Base
Engineering Game

Mars Base er et interaktivt læringsspil, som udfordrer og udvikler spillernes naturfaglige, teknologiske og matematiske 
kompetencer gennem en række udfordringer, som stilles undervejs i spillet.

Spillets set-up
Spillets omdrejningspunkt er historien om, at der er sendt en enkelt astronaut ud som fortrop for at undersøge 
mulighederne for at kolonisere Mars. Landingen mislykkes delvis, men astronauten er i god behold og kan overleve 
et stykke tid i sin kapsel. Han har fået etableret kontakt til kontrolcenteret på jorden, som nu skal hjælpe ham med at 
forbedre mulighederne for overlevelse ved at bygge prototyper af de teknologier, som han har behov for.

Spillet består af tre hovedelementer:

1. Et computerbaseret spil hvor man oplever astronautens virkelighed, når han 
enten befinder sig på basen eller kører rundt i Mars Roveren for at lede efter 
vragrester og byggematerialer. 
 

2. App og spilleplade med et Mars-kort, som spillerne skal overvåge med en 
“satellit”, for at finde ud af, hvor der ligger vragrester og byggematerialer. 
Satelitten udgøres af en tablet/smartphone med app’en “Mars Base Satellit” 
installeret, så man på Mars-kortet kan se et Augmented Reality-lag. 
 
 

3. Materialer til udvikling og konstruktion af de praktiske udfordringer, som as-
tronauten har. Som udgangspunkt anvendes LEGO Mindstorms Expansion set 
45560 og Littlebits STEAM set. Der kan alternativt bruges andre materialer.

Spillet
Spillet begynder med at deltagerne skal lokalisere astronautens base på kortet med AR-app’en.
Herefter stiller astronauten udfordringer, som spillerne skal komme med løsninger på. For at komme videre i spillet 
skal spillernes løsninger godkendes af en GameMaster, som udleverer koder til upload i computerspillet.

Spillerne skal nu dels bygge med de udleverede materialer, dels samle materialer ind i computerspillet (vha. koordi-
nater fundet med “satellitten”), dels opbygge marsbasen ved at købe bygninger i computerspillet.
Efterhånden som spillerne løser udfordringer kommer der nye til, som spillerne kan vælge mellem – fx automatisering 
af solceller, forbedring af signalforhold, øget holdbarhed og rækkevidde for Mars Roveren etc.

Spillet afvikles i gruppe á 3-5 spillere, og der er rig mulighed for at tilpasse sværhedsgraden, så spillet kan gennem-
føres af elever fra mellemtrinnet til ungdomsuddannelser.
Der arbejdes gennem spillet med temaer som teknologiforståelse og -anvendelse, naturfaglige begreber og fænomen-
er, kommunikation, gruppearbejde mv..


