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Introduktion til PRIS
PRIS – Programmering I Skolerne er et initiativ til at understøtte lærere og pædagoger i deres arbejde med
børn og unge på 0. – 10. klassetrin. Initiativet bygger på erkendelsen af, at der er behov for at hjælpe
lærere og pædagoger i gang med at programmere. Derfor har House of Science sammen med de faglige
vejledere fra de 17 folkeskoler i Sønderborg Kommune været igennem en udviklingsproces, der resulterede
i at 3 lærere udviklede et undervisningsmateriale om programmering af robotter til indskoling, mellemtrin
og udskoling. Dette materiale er udviklet af Anette Wael Duus, Broager Skole.
Undervisningsmaterialet







består af lærervejledning med aktivitetsforslag, det nødvendige udstyr til at lave aktiviteterne og
supplerende materialer. Det findes som pdf-filer på www.houseofscience.dk til undervisningsbrug.
er enkelt, funktionelt og ikke nørdet. Det er lavet, så både uøvede og ”firstmovers” kan bruge dem.
(Ikke forhåndskundskaber men vilje er nøgleordet).
er tænkt tværfagligt. Der er aktiviteter til dansk, matematik, tysk, engelsk og natur/teknologi. Et
samarbejde mellem klassens lærere om brug af materialet er oplagt.
praksisorienteret dvs. at didaktisk-metodiske overvejelser som mål med undervisningen,
læringsmål for eleverne og tegn på læring kun indgår i lærervejledningen, hvor det er relevant men
uddybes sidst i materialet.
er udviklet til fælles brug i den tro, at alle vil respektere de værdier og den tid, der er brugt på at
lave materialet. Er der problemer, mangler, spørgsmål, bør man kontakte medarbejdere i House of
Science.

Begrundelse for at arbejde med programmering i skolen
Programmering handler om omverdensforståelse og sproglige færdighed, dvs. viden og færdigheder som
går på tværs af fagene på linje med elevernes udvikling af IKT (informations kommunikations teknologi)
kundskaber. Elevernes tilegnelse af grundlæggende begreber om programmering klares bedst med en
afvekslende læreproces, hvor viden og færdigheder bliver til kompetencer gennem aktiv bearbejdning og
stillingtagen.
Studerer man Fælles Mål for fagene, så er der kun i fysik/kemi og matematik formuleringer, der ordret
handler om programmering. Ser man efter mere generelle formuleringer kan man også i natur & teknologi
pege på en forventning, om at læreren arbejder med teknologien bag programmering.
Læser man læseplanerne for naturfagene og matematik kan man under IT kompetencerne finde tilsvarende
forståelse af, at programmering er noget alle elever gennem deres skolegang skal beskæftige sig med.
Både i skoleverdenen og udenfor er det let at se, hvordan IKT udviklingen fylder i børn og unges hverdag.
De ændrer indstillinger på mobiltelefoner, de laver overgange i programmer som power point, de bruger
programmer på Skoletube til medieproduktioner. Bevidst eller ubevidst udvikler de deres sprog, deres
viden og færdigheder i fht. at programmere i fht. deres telefon, tablet og pc. Der er efterhånden behov for,
at pædagoger og lærere påtager sig den opgave det er at få alle elever gennem en læreproces i fht. at
programmere programmer på en pc og ”dimser” som f.eks. robotter og sensor/dataopsamlingsudstyr.
Uddannelsessystemet, erhvervslivet og frontløbere som foreningen Coding Pirates efterlyser et større fokus
på programmering eller codning i skolerne. Flere unge, der kan og vil arbejde med IKT er en nøgle til
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fremtidens samfundsudvikling. Det er derfor nødvendigt at inddrage - vise børn og unge den teknologiske
side af livet, øge deres omverdensforståelse og give dem mulighed for at undersøge programmering alene
og i fællesskab. Det er vigtigt at italesætte overfor eleverne, at nogen har lavet alt det, som bare fungerer
rundt om dem: Klasselokalets udsugning/varmestyring, den sensorstyrede vandhane på toilettet, spillet på
mobiltelefonen osv. Hvis ikke pædagoger og lærere løfter opgaven overlades den til tilfældigheder og de
børn og unge, som interesserer sig for den fungerende verden, de overlades til selv at klare deres udvikling.
Lærere og pædagoger må hjælpe hinanden med at løfte denne opgave tværfagligt gennem en progression
fra 0. til 10. klassetrin. Det er ikke kun matematik eller naturfagene, der skal arbejde med IKT og
programmering. Det bør alle lærere/pædagoger samarbejde om.
Det er meget sandsynligt at læseplansrevisionen i 2020 vil resultere i formuleringer i Fælles Mål og
læseplanerne, der ikke levner tvivl om, at eleverne i deres skolegang udvikler deres kompetencer indenfor
programmering.
De 3 PRIS materialer er endnu et initiativ, hvor House of Science prøver at hjælpe udviklingen i den rigtige
retning. Har nogen ønsker om andre/flere initiativer, er vi i HoS meget interesseret i dialogen og den
samskabende proces. Rigtig god fornøjelse med dette materiale.




Birgitte Bjørn Petersen, leder
Michael Stender, medarbejder, + 45 27900121, Mise@Sonderborg.dk
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Overvejelser undervisning med MakeyMakey
Dette undervisningsmateriale er beregnet til elever på 4.
– 6. klassetrin. Eleverne skal arbejde med MakeyMakey
og vil blive introduceret til blok programmering vha.
programmeringssproget Scratch, der kan hentes gratis
online. (Bed evt. den IT-ansvarlige på skolen om hjælp til
at installere programmet på de computere, dine elever
skal bruge. Desuden vil dine elever stifte bekendtskab
med skoletubeprogrammet Soundation.
Har du elever på et ældre klassetrin, kan du med fordel anvende materialet til disse elever også.
Er der lyst, behov – ønske om at fordybe sig i arbejdet med at bruge blok programmering vha.
Scratch, så kan ”Lær at kode 1” bogen, der ligger i materialekassen
bruges.
På internettet findes et væld af spændende idéer til brug af
MakeyMakey. Herunder findes et par lette og et par mere krævende
opgaver. Til inspiration kan man se disse film:
https://www.youtube.com/watch?v=-X3hb__YynM og
https://www.youtube.com/watch?v=rfQqh7iCcOU

Opgavetyper, alderstrin, organisering og tidsforbrug
Opgaverne 1-7 kan fint anvendes på 4. kl. Eleverne vil hurtigt forstå princippet og kaste sig ud i at
undersøge, hvilke materialer, der kan lede. Opgaverne 8-12 henvender sig mest til elever i 5.- 6.kl.
Opgave
1
2–6
7
8
9
10
11
12
13

Estimeret tid
15 – 30 min
60 – 90 min
30 min
45 min
45 min
45 min
45 min
45 min
3 x 45 min

Kommentar
Programmer en kammerat
Introopgaver
Spil Pacman
Lav egen gamecontroller
Bananklaver
Forhindringsbane
Designopgave: Ram beholderen
Designopgave: Lav en labyrint
Arbejde med digte og lyd. Soundation

Til introopgaverne er det en god idé at lade eleverne arbejde sammen to og to. Resten af
opgaverne egner sig til gruppearbejde på 4-5 elever i hver gruppe.

Faglig – tværfaglig undervisning
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Undervisningsmaterialet er lavet ud fra ønsket om tværfagligt samarbejde om en fælles opgave.
Programmering er i høj grad en sproglig aktivitet, der kan ske i mange fag som f.eks. dansk,
matematik, natur&teknologi, idræt, musik. Enkelte opgaver som f.eks. opgave 8 har dog en klar
faglig profil i retning af faget dansk, medens spilleopgaverne 6 &7 og forhindringsbanen i opgave
10 egner sig som bevægelsesaktivitet.

Hvad er MakeyMakey?
MakeyMakey er ikke en robot men en lille printplade (et
board), som har forskellige indgange. MakeyMakey får
computeren til at tro, at den er et keyboard med nogle
bestemte taster. MakeyMakey forbindes til din computer
via en USB-kabel. Med krokodillenæb forbindes
indgangene på printpladen (boardet) til forskellige
ledende objekter og der dannes et elektrisk kredsløb. På den måde laver man sit eget tastatur.
Programering vha. Makey Makey betyder, at du bruger bestemte genstande eller bestemte måder
at forbinde MakeyMakey boardet med pc-en. Programmering er altså lig indstilling/opbygning af
det elektriske kredsløb. På den måde får MakeyMakey mange sjove anvendelses muligheder i
undervisningen i fht. programmering.
Når du arbejder med MakeyMakey, er det ikke nødvendigt at installere software på din pc, for at
få MakeyMakey til at fungere; men det er vigtigt at lave jordforbindelse fra ”earth”- indgangen på
MakeyMakey boardet i kredsløbet .

Undervisningsmaterialer
En æske MakeyMakey indeholder:

Board =
printplade

7 krokodillenæb

M funktionerne: Pil op
og ned, venstre og
højre, Click = venstre
mus, Space =
mellemrum, Earth =
hullerne nederst på
boardet

Forbindelse fra
board til
genstande

USB-kabel

6 koblingsledninger

Forbindelse fra board
til pc

til kontakterne på
bagsiden
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Materialekassen indeholder
Nr.

Opgavetitel

Udstyr
1 klodskasse med 14 stk. MakeyMakey

1 kinabog til at skrive evaluering i

4 bøger om programmering:

1

Introopgave –
programmer en
klassekammerat

Æske med malertape og post it

2
3
4
5

Introopgaver

Æske med 8 poser m. materialer og
genstande

6
7
8
9
10

Spil Canabalt &
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Designopgave - Ram
beholderen
Designopgave – Lav en
labyrint

Klodskasse med:
Alufolie, pap og tape
1 pose med lange ledninger
1 pose med aluminiumstykke på pap
1 pose med kul og blyanter
1 pose med aluminiumbeklædte
papstykker
1 pose med extra ledninger med
krokodillenæb

12

Pacman
Gamingcontroller

Lav et bananklaver
Lav en
forhindringsbane
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Elevopgaver
Opgave 1 - Programmer din klassekammerat
Hvad skal du bruge?

Hvor lang tid tager det? 15 - 30 min

Plads, malertape, post – it eller papirstykker

Formål:
Formålet er, at du får en forståelse af, hvad programmering er på en kropslig, aktiv og sjov
måde.

Læringsmål:




Du kan give en præcis besked, så en kammerat kan følge dine beskeder og nå fra start
til mål.
Du ved at programmering betyder, at man noget til at ske i en bestemt rækkefølge i et
bestemt tempo.

Hvordan gør du?
Samtale på klassen evt. i grupper om disse spørgsmål:







Hvad er programmering? (Robotternes sprog, det binære
talsystem)
Hvad betyder programmering og computer for vores
hverdag? (Vi bruger det hele tiden, vi kan ikke lave noget
uden, det er over alt fx mobiltelefon, spotify, netbank)
Hvorfor er brugen af pc programmer som f.eks. Powerpoint og Excel det samme som
programmering? (Pc-en indstilles til at gøre noget i en bestemt rækkefølge i et bestemt
stykke tid evt. kombineret med flere medier).
Hvorfor er det vigtigt, at vi lærer noget om programmering?

Programmér din klassekammerat
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Lav enten på forhånd eller medens eleverne ser på en/flere labyrint(er) eller en
hinkerude(r) på gulvet (brug malertape).
Eleverne går sammen to og to og skal gennem en proces fra hverdagssprog til
programsprog. Øvelsen går ud på, at den ene skal få den anden til at gå gennem labyrinten
eller til at hinke gennem hinkeruden. Den der bliver programmeret skal gøre præcis, hvad
der bliver sagt. Også selvom det betyder, at man ikke når i mål.
Første runde må den der programmerer bruge sproget hele tiden. Ubegrænset antal
kommandoer.
Anden runde, må der kun bruges begrænset antal kommandoer.
Tredje runde skal beskeden øves før man går i gang. Herefter må den elev der
programmerer kun skrive ord på post it og holde dem op.
Programmeringen indeholder antal skridt og retning.
En programlinje kan fx se sådan her ud: [ Gå lige frem 2 skridt, - stop – drej mod højre 90 ®
- stop – gå lige frem 3 skridt – stop – osv ]
5 min opsamling på dagens lektion ved at eleverne i grupperne svarer på spørgsmålene:
Hvad lærte jeg? Hvad var det sværeste?

START

SLUT
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Introopgave 2: Hvordan virker MakeyMakey?

Hvad skal du bruge?

Hvor lang tid tager det? 30 min

1 MakeyMakey, 1 PC, mange forskellige materialer

Formål: Formålet er, at du får en fornemmelse af MakeyMakeys anvendelsesmuligheder.
Nogle materialer leder strøm, andre gør ikke. I denne opgave skal du med en simpel
strømkreds og MakeyMakey undersøge forskellige genstandes og materialers ledeevne. Når
du har lavet dine undersøgelser, skal du lave dit eget keyboard.

Læringsmål:






Du kan bygge enkle kredsløb
Du kender forskellige materialers ledeevne
Du kan påvirke forskellige materialers ledeevne
Du opdager, at boardet kan bruges til at lave et kredsløb, hvor hverdagsting, som er
ledende, kan bruges til tastatur. (Genstanden fortæller computeren, at en tast er
aktiveret)

Hvordan gør du?
Du skal forbinde USBkablet med MakeyMakey
og computeren, for at der
er strøm. De små lamper
lyser grønt. Forbind et
krokodillenæb til ”space”
og endnu et til ”earth”,
som vist på fotoet. Når
du berører begge
krokodillenæbene, skal
den grønne lampe
ovenover ”space” lyse.
Du har nu bygget en
strømkreds.
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2a – Hvilke materialer kan bruges sammen med MakeyMakey?
Nogle genstande er ledende, andre er ikke. De fleste metaller leder strøm meget godt, derfor er
kabler f.eks. fremstillet af kobber. Undersøg, hvilke materialer der kan lede strøm. Du skal
forbinde krokodillenæbene, som vist på fotoet og trykke dem på materialet. Hvis den grønne
lampe lyser, er materialet ledende. På fotografiet kan klipsen ovenpå kuglepennen lede strømmen
– lampen lyser grøn, fordi klipsen er lavet af metal.
Undersøg:
 Sten, papir,
plastik, en saks,
bordpladen,
bordbenene, kridt,
din hånd, en
banan, vand?
 Væd et stykke
papir og undersøg,
om det leder
strøm?
 Leder en våd sten
strøm?
 Osv.

Forklaring:
Vi mennesker består af meget vand, derfor leder vi også strøm. Hvis du gør ting våde, kan du på
den måde gøre dem ledende. Elektriske kabler er derfor meget farlige for os mennesker, hvis de
ikke er pakket ind i et ikkeledende materiale – det kalder man også for isolering. Eksempelvis kan
du vikle tape på et stykke metal, så vil metallet ikke længere være ledende.

2b – Lav et stort elektrisk kredsløb med MakeyMakey?
Undersøg, hvor lang en strømkreds du kan danne sammen med dine klassekammerater ved, at I
holder hinanden i hænderne. Her har fem elever dannet en kæde, hvor de undersøger en balje
vands ledeevne.
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2c – Lav dit eget keyboard med ting og MakeyMakey
Forbind boardet med en pc og lad f.eks. en kuglepen eller en banan fungere som tast - find mindst
tre andre ting, som du sætter et krokodillenæb til.
Afprøv, om de forskellige genstande fungerer, når du forbinder dem med boardet. Har du afprøvet
ting, som ikke virker?
Hvad kan du anvende som tastatur? Listen over ting du kan bruge er lang:










De fleste frugter og grøntsager
Vingummi og andet slik
Madvarer fx pasta, ost
Planter og blomster, bladene må ikke være for tørre
Modellervoks, ler
Mennesker
Kraftige/mørke blyantstreger på glat = ukrøllet papir
Metalgenstande og alufolie
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Den vigtigste huskeregel, når du arbejder med MakeyMakey, er, at man/en person altid skal være
forbundet til jord for at få MakeyMakey til at virke dvs. slutte kredsløbet.
At slutte kredsløbet kan f.eks. gøres ved at sætte et elastik eller sølvpapirarmbånd om håndleddet
og sætte næbbet på, bruge urremmen eller ved at holde næbbet mellem to fingre - næbbet skal
blot være i kontakt med hud hele tiden. Du skal ikke være bange for at få stød, når du bruger
MakeyMakey, strømmens styrke er meget lille!

Tips: Har du problemer med at slutte kredsløb, kan det skyldes:
1. at din genstand ikke er ledende nok - der skal være fugt i din grøntsag osv.
2. at din jordforbindelse er for svag - fugt din finger/hud
3. hvis du bruger blyantstreger, skal du være opmærksom på, at du ikke bryder grafitstregen,
når du folder papiret.
Tip til læreren: Lad eleverne selv finde genstandene i deres skoletaske, lokalet – kort sagt – lad
eleverne bruge deres fantasi.
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Introopgave 3 – Brug Word vha. MakeyMakey

Hvad skal du bruge?

Hvor lang tid tager det? 10 min

1 MakeyMakey, 1 PC med Word, forskellige materialer

Formål: Du skal bruge dit keyboard til at flytte et ord rundt i Word.

Læringsmål:





Du lærer at forbinde flere krokodillenæb på samme tid.
Du lærer at sætte ”en funktion” på dine krokodillenæb under brugen af Word.

Hvordan gør du?
Jeg har åbnet Word og skrevet et ord. Placér cursoren
foran ordet. Brug først en af genstandene til at f.eks. at
flytte ordet med piletasterne.
Sæt nu flere krokodillenæb til boardet og forbind dem
med flere genstande, så hver genstand har deres egen
funktion. Afprøv de forskellige funktioner i Word:




Piletaster op og ned, venstre og højre
Click = venstre mus
Space= mellemrum

Vigtigt: Sørg for, at du hele tiden har et krokodillenæb i jord og forbindelse til dig - tjek længere
oppe, hvordan du gør.
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Introopgave 4 – Brug MakeyMakey til at spille bongotrommer

Hvad skal du bruge?

Hvor lang tid tager det? 15 min

1 MakeyMakey, 1 pc - lyden tændt, forskellige
genstande, evt. 1 headset

Formål: Nu skal der spilles bongotrommer på pc-en vha. dit eget keyboard.

Læringsmål:




Du lærer at lave et simpelt kredsløb.
Du lærer at bruge et link i din opstilling.

Hvordan gør du?







Find to genstande.
Som tidligere forbinder du genstandene og
boardet med krokodillenæb.
Gå ind på http://makeymakey.com/bongos
Nu kan du spille på bongotrommer via
genstandene.
Husk stadig at holde jordforbindelse.
Vigtigt: Husk at slå lyd til på computeren eller
brug et headset.

Tip: Hvis du f.eks. laver et armbånd af sølvpapir, og sætter jordforbindelsen til, kan du bruge
alle dine fingre til at spille med.
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Introopgave 5 – Brug MakeyMakey til at spille piano
Hvad skal du bruge?

Hvor lang tid tager det? 15 min

1 MakeyMakey, 1 pc – lyden tændt, evt. 1 headset,
forskellige genstande.

Formål: Nu skal der spilles! – Pianospil via dit eget keyboard

Læringsmål:




Du lærer at bringe alle funktioner i spil
Du lærer en smart måde at få alle fingre fri.

Hvordan gør du?



Find seks genstande, som du sætter
krokodillenæb til.
”Gå ind på” http://makeymakey.com/piano

(Eller: https://scratch.mit.edu/projects/2543877/)





Som tidligere forbinder du genstandene og
boardet med krokodillenæb
Nu kan du spille på bongotrommer via
genstandene.
Husk stadig at holde jordforbindelse.
Vigtigt: Husk at slå lyd til på computeren eller brug et headset.

Tip: Hvis du f.eks. laver et armbånd af sølvpapir, og sætter jordforbindelsen til, kan du bruge alle
dine fingre til at spille med.
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Introopgave 6 – Brug MM til at spille Canabalt

Hvad skal du bruge?
1 MakeyMakey, 1 pc, karton, alufolie, lange kabler.
Hvor lang tid tager det? 15 min

Formål: Du skal spille et simpelt spil, hvor der er sat bevægelse til. Du skal hoppe hen over
forskellige forhindringer, du møder undervejs i dit spil.

Læringsmål:




Du øver dig i at koordinere dine bevægelser – du skal være hurtig!
Du øver dig i at samarbejde med din spilmakker

Hvordan gør du?











Gå ind på http://adamatomic.com/canabalt/
Hvis der ikke er installeret Flash Player, skal du tillade brugen af
Adobe Flash Player – tryk på ”Get Flash”
Tryk evt. på ”Play ind HD”

Tryk mellemrum/”space” for at starte spillet.
Du bruger ”space” til at få figuren i spillet til at hoppe. Prøv.
Klip nu et papstykke ud med målene 15x15 cm. Sæt en bane
alufolie - 3 cm bred - tværs over papstykket.
Forbind MakeyMakey boardet (brug det lange kabel) og papstykket med hinanden. Du skal
forbinde alufolien på papstykket vha. et krokodillenæb til ”space”-indgangen på
MakeyMakey.
Lav jordforbindelse (”earth indgangen”) på samme måde ml. MakeyMakey boardet og dig.
Spil spillet igen, men denne gang får du figuren til at hoppe ved at du laver kredsløb, når du
rører alufolien på papstykket med din fod.

Tip: Du hopper bedst uden sko på.
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Elevopgave 7 – Brug MM til at spille Pacman
Hvad skal du bruge?

Hvor lang tid tager
det? 30 min

1 MakeyMakey, 1 pc, evt. 1 headset, ting til at lave et keyboard

Formål: Spil Pacman –design dit eget joystick

Læringsmål:






Du kan lave et keyboard til at spille pacman
Du lærer at koordinere med din spilmakker
Du lærer at finde det bedste materiale til at lede – du skal nemlig være superhurtig til
at reagere, når monstrene kommer efter dig.
Du lærer at lave en smart jordforbindelse, så du får begge hænder fri til at spille.

Hvad skal du gøre?




Lav dit eget keyboard som i introopgave 1 – 5.
Du er den gule mund i spillet, som skal spise sig igennem prikkerne og samtidigt undgå de
farvede monstre, som tager dit liv, hvis du støder ind i dem.
”Gå nd på”: http://www.dotnetniet.com/flash/packman.html. (Eller på: http://www.playpac
manonline.net/). Brug dit keybaord til at spille pacman.

På fotografiet til højre er keyboardet lavet vha. blyantpletter til piletaster på et stykke papir/pap.
De er så forbundet til
MakeyMakeyen.
Jordforbindelse er lavet
vha. et stykke agurk,
som jeg rører samtidig
med, at jeg spiller.

Tip: Hvis et større
stykke frugt anvendes til
at skabe
jordforbindelse, kan
spilleren med fordel
lægge albuen på og få
en hånd fri.
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Elevopgave 8 – Lav en gamingcontroller med MakeyMakey
Hvad skal du bruge?

Hvor lang tid tager det? 45 min

1 MakeyMakey, 1 pc, 1 spil, lange ledninger,
alufolie, karton, malertape

Formål: Lave en gaming-controller til flere personer. Inspiration se:
https://www.youtube.com/watch?v=5gYHeoI2Ihw

Læringsmål:







Du lærer at lave - designe en controller, hvor flere personer styrer samme figur i et
spil.
Du lærer at samarbejde
Du lærer at bygge flere strømkredse ved siden af hinanden
Du lære at koordinere løsningen af en opgave i en gruppe
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Hvad skal du gøre?











Du skal have meget plads foran det bord, hvor du har din computer.
Lav fem store stykker karton, som du senere taper fast til gulvet.
På kartonen har du tapet alufolie.
Kartonstykkerne skal være placeret i tilpas afstand fra hinanden, således at spillet kan
spilles af flere samtidig.
Sæt krokodillenæbene fast med tape og tilslut krokodillenæbene til piletasterne på
MakeyMakeyen.
Test om I kan komme til, før I taper kartonstykkerne fast på gulvet.
En af spillerne skal have et langt kabel i den ene hånd for at slutte strømkredsen. Tip: Lav
en sløjfe i kablet og sæt det til ”earth”.
Find det online spil, I vil spille.
Stil jer ved jeres spilleplads – det er bedst at spille barfodet for bedre kontakt.
En spiller har earth-kablet i hånden og alle holder hinanden i hånden, mens der spilles.
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Intro til opgave 9 - 12
Du har nu prøvet mange forskellige ting med MakeyMakey og er
nu klar til næste step. Her kombineres MakeyMakey med Scratch.
Scratch er et gratis programmeringsprogram
(programmeringssprog) til pc-en. Scratch kaldes grafisk eller blok
programmering, fordi man viser programmeringen som en række
blokke, der sættes sammen til en rækkefølge. Det fungerer ofte med
træk og slip vha. musen og ofte kan man ændre på den talværdi eller
funktion som står i blokken.

Via dette link http://kortlink.dk/wordpress/qgpy
kan du se eksempler på, hvordan elever og lærere på en skole
har brugt scratch som en del af deres undervisning.
Prøv at følge dette link og bliv klogere
https://scratch.mit.edu/about/

Hent hjælp fht. scratch se her https://scratch.mit.edu/help/. På siden klikker du på ”Try out the
step-by-step intro”. Herinde skal du klikke på den blå bjælke til højre - der står Start moving på
den. Ved at følge anvisninger er du nu i gang med at programmere i scratch.
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Elevopgave 9 – Lav et bananklaver med MakeyMakey vha. Scratch
Hvad skal du bruge?
1 MakeyMakey, 1 pc, 1 headset, bananer,
programmet ”Scratch” (det er gratis)

Hvor lang tid tager
det? 45 min

Formål: I denne opgave skal du lave et klaver, hvor bananer bruges som taster.

Læringsmål:






Du lærer her, hvordan du bruger MakeyMakey som tastatur på computeren.
Du kan forbinde MakeyMakey til computeren og bruge den
Du kan danne simple strømkredse med MakeyMakey
Du kan ved hjælp af scratch frembringe toner og lyde

Hvordan gør du?
Indledning:






Forbind USB-kabel med MakeyMakey og computeren.
Du skal nu forbinde et krokodillenæb med ”space” og den anden ende med en banan.
Forbind endnu et krokodillenæb til ”earth”.
Åbn Word og skriv et bogstav.
Hold den frie ende fra ”earth”-krokodillenæbbet i den ene hånd og berør bananen med
den anden hånd. Ved hver berøring laver du et mellemrum.

Brug Scratch til at lave klavertoner:




Gå ind på https://scratch.mit.edu/.
Klik på katten: ”Prøv det”
En ny side kommer frem: Måske
skal man opdatere flash ved at
klikke på skærmen.
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Klik på: ”Hændelser”



Klik på byggestenen/blokken: ”Når du
trykker på mellemrum” og træk den
over på højre side med musen.



Klik på: ”Lyd”. Klik på blokken: ”Spil
tone 60 i 0,5 slag” – træk også denne
blok over på højre side og placer den
neden under første byggesten/blok,
så de sætter sig sammen (hak i
fordybning).
 Lav den viste programmering og vælg forskellige toner til
de forskellige taster. Man skal vælge den rigtige funktion, i
blokken hvor der står mellemrum. Man skal skrive det
ønskede tal, hvor der i blokken står 60.Tallet betyder
lysere/mørkere toner.
 Du kan se/høre, hvordan det virker – åbn
https://scratch.mit.edu/projects/158499482
Tryk derefter på katten med det grønne flag
 Tryk så på
 og du kan både se og høre,
hvordan det er sat sammen
ved at trykke på de forskellige taster.



Forbind de andre bananer til MakeyMakey med krokrodillenæb, så er bananklaveret klar.

Variation og idé til sprogundervisningen
1. Optag lyde på Scratch. Du skal klikke på ”lyde” foroven og dernæst på det lille
mikrofonsymbol. Derefter trykker du på den runde sorte cirkel for at optage – det er nemt.
Så går du tilbage til ”programmeringssiden” og vælger ”lyd” og trykker på ”spil lyden
optagelse 1”, som du trækker over på højre side.
2. Du kan tage fem andre ledende genstande og indtale/optage deres betegnelse på
engelsk/tysk. Du kan også vælge lyde fra Scratches lydbiblioteket eller selv lave lyde.
Forslaget til ekstravariationen kan anvendes fint som alternativ til Soundation i ”Hist, hvor
vejen slår en bugt” – forestil dig f.eks. lyden af en knirkende dør.
3. I tysk/engelsk kan du fortælle en historie med lyde/optagelser, mens de opfører
dukketeater.
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Elevopgave 10 – Lav en forhindringsbane vha. MakeyMakey

Hvad skal du bruge?

Hvor lang tid tager det? 45 min

1 MakeyMakey, 1 pc, alufolie, karton, malertape,
programmet ”Scratch” - https://scratch.mit.edu/

Formål: I denne opgave skal du sammen med en klassekammerat gå/balancere på en bane,
lavet af alufolie, som er klæbet fast til gulvet, mens I holder hinanden i hænderne. Det gælder
om at komme så hurtigt som muligt fra start til slut. Tip: det er bedst, hvis du går barfodet på
banen, så har du den bedste ledeevne – husk at beholde mindst en fod på banen hele tiden.

Læringsmål:





Du kan lave et simpelt Scratch-program
Du kan anvende gentage- og ventekommandoer i Scratch
Du kan løse en koordinationsøvelse sammen med en klassekammerat

Hvordan gør du?
1. Lav forhindringsbane
 Det er vigtigt at finde et egnet sted
med god plads.
 Dernæst skal du tape to baner
alufolie på gulvet. Vær opmærksom
på, at banerne ikke rører hinanden.
Afstanden mellem banerne kan
variere, men den må ikke blive for
stor.
 For at øge sværhedsgraden kan du
tilføje forhindringer f.eks. stole, puder eller hvad du kan finde på.
 Sæt et krokodillenæb til hver bane og forbind dem med ”space” og ”earth” på
MakeyMakeyen.
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2. Scratchprogram






Gå på https://scratch.mit.edu/
Programmet skal vente på, at begge spillere står på banerne og holder hinanden i
hænderne, således at strømkredsen er etableret.
Idéen er, at programmet skal udsende en lyd (man kan vælge eller lave en passende lyd
selv i Scratch) med korte mellemrum imens spillet er i gang.
I det øjeblik at strømkredsen brydes, betyder det, at spillet er slut, og dette skal vises
gennem en passende lyd (f.eks. klokkelyden fra Scratchbiblioteket).
Efter kort tid starter spillet forfra.

Ved siden af kan du se en
scratchkodningen. Undersøg, om du kan
gennemskue, hvordan det er lavet og
efterlign det viste.


På linket kan du se/høre, hvordan
det virker – åbn først

https://scratch.mit.edu/projects/157928758/



Tryk derefter på katten
med det grønne flag



Tryk så på
og du kan
at trykke på mellemrumstasten.

både se og høre, hvordan det er sat sammen ved

Variation
Indsæt et start- og målfelt ind, som tilsluttes piletasterne på MakeyMakeyen med yderligere
krokodillenæb. Når man træder ind på startfeltet skal programmet automatisk startes med en lyd
og tilsvarende, når målfeltet betrædes skal der lyde en anden lyd.
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Elevopgave 11 – Ram beholderen – design selv opgave
Hvad skal du bruge?

Hvor lang tid tager det? 45 min.

1 MakeyMakey, 1 pc, en beholder, alufolie, pap,
tape, programmet ”Scratch” https://scratch.mit.edu/

Formål: I denne opgave skal du få en sølvpapirskugle i en beholder. Hver gang du rammer ned
i beholderen, skal pc en tælle tæller point sammen og du får en klapsalve med på vejen.

Læringsmål:






Du lærer at lave en simpel scratch programmering
Du kan anvende din egen variabel i Scratch
Du øver din øje-hånd-koordination

Hvordan gør du?






Du skal bruge noget til at lave en beholder af.
Beholderen skal have eller ændres, så den får en passende form i fht. den alufoliekugle du
laver. Se herunder.
I beholderen laver du to
strimler af alufolie. De
skal have en afstand, så
når din kugle af alufolie
ligger stille i
beholderen, så rører
den begge strimler og
laver forbindelse i
kredsløbet.
Sæt et krokodillenæb
på begge ender af
strimlerne og sæt dem
til ”space” og ”earth” på
MakeyMakeyen.
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Form nu alufoliekuglen af en sådan størrelse, at den er i kontakt med begge sider af
beholderen – ellers slutter du ikke strømkredsen, hvis den er blevet for lille.
Brug Scratchprogrammet. Gå på https://scratch.mit.edu/
Gå ind på ”data” og ”lav en variabel”.
I starten af spillet sættes point til ”0”. Programmet skal
vente på, at mellemrumstasten ”space” aktiveres – og det
er, når kuglen lander i beholderen.
Når kuglen lander i beholderen og mellemrumstasten er
aktiveret skal point ændres til ”1” og en lyd skal afspilles.
Inden spillet kan gå videre, skal kuglen tages ud af
beholderen. Spillerne venter yderligere et par sekunder,
inden spillet fortsætter, således at der ikke fejlagtigt tælles
point, når kuglen tages ud af beholderen.

Scratchkodningen er vist her:



Undersøg, om du forstår den og
efterlign den i Scratch.
På linket kan du se, hvordan det
virker – tryk på linket:



https://scratch.mit.edu/projects/158139890/



Tryk derefter på
katten med det
grønne flag
Tryk så på



og du kan både se og høre, hvordan det er sat sammen ved at trykke på
mellemrumstasten.
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Elevopgave 12 – Lav en labyrint – design selv opgave

Hvad skal du bruge?

Hvor lang tid tager det? 45 min

1 MakeyMakey, 1 pc, forskellige materialer

Formål: Du skal lave en labyrint på gulvet, hvor én person skal guides igennem med bind for
øjnene. Den anden skal guide den med bind for øjnene igennem labyrinten uden at berøre
sølvpapirsstrimlerne, som labyrinten er lavet af. Når linjerne berøres, skal det kunne høres!

Læringsmål:




Du lærer at designe din egen opgaveløsning fra start til slut
Du kan anvende de kommandoer i Scratch, du har brugt i de tidligere opgaver

Hvad gør du?
Find selv løsningen på opgaven og det udstyr, du skal bruge.

Variation
Lav en alarm! Forestil dig, at du bor i et hus i et område, som hærges af tyveknægte. Din opgave
går ud på at holde dem væk fra dit hus. Lav enten en alarm til et vindue eller dør, hvor du bruger
MakeyMakey, og hvad du nu kan finde på.
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Elevopgave 13 – Hist, hvor vejen slår en bugt - Danskforløb om
digte og brug af Skoletube - Soundation
Hvad skal du bruge?

Hvor lang tid tager det? 3 x 45 min

1 Makey makey, 1 pc med Internet og mikrofon,
blyant og papir, ”Hist, hvor vejen slår en bugt” enten som papirtekst eller link.

Formål:
Du skal give H.C. Andersens digt ”Hist, hvor vejen slår en bugt” liv.

Læringsmål:



Du lærer at vise forståelse for digtet ved velbegrundede valg af tegninger, optagelser
og tilføjelser af lyd.

 Hvordan gør du?









Paropgave – find sammen med en arbejdskammerat.
Læs opgaven grundigt igennem, inden du går i gang med at løse opgaven.
Jeres lærer læser digtet højt for jer – evt. kan du finde digtet på youtube eks.:
https://www.youtube.com/watch?v=k8qckDJ7Oi0. Tegn nogle af de ting, du hører om i
digtet
Eller læs teksten højt og find nu lyde, som
kan give digtet liv.
”Gå på” Soundation på www.Skoletube.dk.
Ved at klikke på ”Lær Mere” og ”Teaser” kan
du få en introduktion til, hvordan du kan
bruge Soundation.
Brug Soundation til at optage og afspille lyd
med.
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Du kan ved at røre blyantstregerne aktivere den lyd, du laver.
Som alternativ kan du bruge http://makeymakey.com/piano til at komponere en lille
melodi til digtet.
Ekstraopgave: Digtlæsningen kan filmes som en lommefilm og lægges ind på klassens
skoletubekanal.

Tip: Det er vigtigt, at det er blød blyant fx en 4B blyant, du tegner med. Tegn dine tegninger
ud til kanten, så krokodillenæbene kan ”fange” dine blyantstreger
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Didaktiske metodiske overvejelser – uddybning
Materialet understøtter flere kompetencemål og passer til intensionerne i læseplaner i matematik
og natur/teknologi

Matematik – Matematiske kompetencer
4. – 6. kl.: Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik
Under ”Ræsonnement” står der:



Færdighedsmål (1): Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde
Vidensmål (1): Eleven har viden om enkle ræsonnementer knyttet til undersøgende arbejde,
herunder undersøgende arbejde i digitale værktøjer

I læseplanen for faget matematik
kan man under 2. trinforløb 4. – 6. klassetrin læse:


I 2. trinforløb lægger undervisningen vægt pa, at eleverne bliver i stand til at anvende matematiske
ræsonnementer i undersøgende arbejde med matematik, der bl.a. foregår med anvendelse af
digitale værktøjer, herunder regneark og et dynamisk geometriprogram. Eleverne skal bade kunne
udtænke og gennemføre enkle matematiske ræsonnementer og kunne følge og forholde sig til
andres enkle matematiske ræsonnementer. Elevernes udvikling af disse aspekter ved
ræsonnements- og tankegangskompetence tager især afsat i de matematiske spørgsmål og svar,
eleverne stiller og giver i forbindelse med deres undersøgelser af egenskaber og sammenhænge
inden for tal, regningsarter, geometriske figurer og datasat. I begyndelsen af trinforløbet skal
eleverne kunne give korte og enkle ræsonnementer, fx pa formen ”Hvis jeg… så må der ske det, at…
fordi…”.



Senere i trinforløbet skal eleverne kunne bruge enkle ræsonnementer til at udvikle hypoteser
vedrørende losningen af konkrete problemstillinger og til at efterprøve holdbarheden af sådanne
hypoteser. Det kan fx skemed mundtlige formuleringer på formen ”Det kan ikke passe, for nar jeg…
så bliver…”.

Natur/teknologi – Undersøgelse
3. – 4. klassetrin: Kompetencemål: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne
forventninger



Færdighedsmål (2): Eleven kan opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser
Vidensmål (2): Eleven har viden om enkle undersøgelsers muligheder og begrænsninger

5. – 6. klassetrin: Kompetencemål: Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende
hypotesedannelse





Færdighedsmål (1): Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser
Vidensmål (1): Eleven har viden om variable i en undersøgelse
Færdighedsmål (2): Eleven kan designe enkle undersøgelser
Vidensmål (2): Eleven har viden om undersøgelsesdesign

31

I læseplanen for faget Natur/teknologi
kan man under 3. trinforløb for 5.- 6. klassetrin læse:
Undersøgelser i naturfag er naturfaglige mål og sætter fokus på enkle systematiske undersøgelser,
selvstændigt design og forventninger til undersøgelsesresultater.
Teknologi og ressourcer fokuserer på undersøgelse af stoffer og materialer samt udvikling og vurdering af
produkter.
Dette uddybes således:

Undersøgelser i naturfag
I starten af trinforløbet arbejder eleverne med enkle systematiske undersøgelser, hvor én variabel
ændres ad gangen som basis for at kunne konkludere. Der arbejdes både med observationer, ”prøv
dig frem”, ”spørg, søg og læs” samt ”eksperimenter”, hvor der er fokus på sammenhængen mellem
en årsag og dens virkning.
I slutningen af trinforløbet arbejder eleverne med åbne opgaver og selvstændigt design af enkle
undersøgelser, og forventningerne får karakter af begyndende hypotesedannelse. Eleverne øver sig
i at diskutere undersøgelsesresultaterne med udgangspunkt i undersøgelsesdesignet.
Teknologi og ressourcer
Først i trinforløbet undersøger eleverne stoffers og materialers egenskaber og kredsløb, herunder
materialers ledningsevne og genbrugsmuligheder. Eleverne undersøger, hvordan disse egenskaber
udnyttes i udvalgte produkter.
Sidst i trinforløbet lærer eleverne at udvikle produkter ud fra et givent behov eller problem,
herunder at bygge robotter, der inddrager styring og enkle sensorer.
Eleverne arbejder desuden med, hvordan man kan vurdere produkter og komme med
forbedringsmuligheder ud fra spørgsmål som bl.a. hvilket problem løser den? Hvordan er den
opbygget? Hvordan virker den? Kunne den være lavet af noget andet? Kunne den være konstrueret
på en anden måde? Kunne den anvendes til noget andet?
I afsnittet om IT og Medier står der: ”It og medier er centralt i undervisningen i natur/teknologi. It
og medier indgår i faget på linje med mange andre fremstillingsmåder, hjælpemidler og
informationskilder i en progression, der passer til elevernes faglige udvikling fra 1.-6. kl.”.
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Materialerne understøtter disse videns- og færdighedsmål for
natur/teknologi
Vigtige
begreber
Hypotese
Observation

Væsentligste vidensog færdighedsmål
Eleven kan opstille
forventninger, der
kan testes i
undersøgelser

Læringsmål

Tegn på læring

Du kan lave
hypoteser (hvis jeg
gør det her, så tror
jeg, at der sker….)

Eleven formulerer sig i hvis – så
sætninger

Eleven har viden om
enkle undersøgelses
muligheder og
begrænsninger

Du kan designe et
kredsløb med
MakeyMakey, en pcer og den opgave, du
skal løse

Variabel
Undersøgelsesmetoder
Undersøgelsedesign
Algoritme
Blok
programmering
Kredsløb

Eleven kan
gennemføre enkle
systematiske
undersøgelser
Eleven har viden om
variable i en
undersøgelse
Eleven kan designe
enkle undersøgelser

Du ved, at når du
laver undersøgelser,
så ændrer man kun 1
ting (variabel) af
gangen

Eleven kan opbygge kredsløb med
MakeyMakey, 1 PC og genstande
Eleven kan formulere sig sprogligt
om programmering – indstilling, når
MakeyMakey bruges
Eleven kan løse lukkede opgaver vha.
MakeyMakey
Eleven kan designe en undersøgelse
– konstruere en løsning på en åben
opgave vha. MakeyMakey

Du ved, hvordan du
kan lave blok
programmering vha.
scratch

Eleven har viden om
undersøgelsesdesign
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Inspiration - instruktionsvideo og on line ressourcer
Inspiration til andre MakeyMakey-opgaver

Skal der gå rigtig Byggemand Bob i den, så se lige denne sjove kuglebane
https://www.youtube.com/watch?v=kJyyMqrE30M

Til blok programmering on line kan

Hour of Code anbefales.

Ressourcen er på dansk og der er mange programmer me forskellige temaer og sværhedsgrad.
Noget for alle elever.
Hour of Coding Eksempel: Codning med Anna og Elsa fra Frost. Lav mønstre:
https://hourofcode.com/dk
https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1
https://hourofcode.com/dk/learn
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