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INSTUDERINGSFRÅGOR:

Världspolitikens Dagsfrågor

Rymdkolonier – från fantasi till verklighet?

Författaren drar paralleller mellan forna tiders upptäcktsresande och dagens rymdfarare. Beskriv hur 
han resonerar och försök komma med egna konkreta exempel.  
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Varför är intresset för rymden så stort just nu? Vad är det som gör att så många aktörer planerar resor 
till Mars? Vilka är de viktigaste aktörerna, vad vill de åstadkomma och varför? Ange minst tre exempel. 

Vilka svårigheter måste övervinnas för att människor ska kunna bo på Mars?
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Vad innebär det rymdfördrag som undertecknades 1967? Vilka möjligheter/svårigheter skapas av att 
det finns så få lagar som omfattar rymden? Hur skulle ett nytt rymdfördrag kunna se ut?

Beskriv rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen? Beskriv vilken roll rymdfrågor har spelat/
spelar för USA/andra större länder? Varför tror du att USA och Ryssland kan samarbeta kring den 
internationella rymdstationen ISS?

När tror du att den första människan kommer att nå Mars? Tror du att det kommer att finnas en rymd-
koloni där om 50 år? Vilka kommer att vara först?
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På vilket sätt bidrar film- och nöjesindustrin till att öka intresset för rymden? Vilken roll spelar företag 
som SpaceX och MarsOne? 

Ge exempel på fördelar med att det finns fler aktörer än tidigare, men räkna också upp vilka negativa 
konsekvenser det kan få.


