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Naturvidenskabelig	  arbejdsmetode	  	  

For	  at	  forstå	  naturvidenskab,	  skal	  man	  også	  forstå	  den	  måde,	  man	  arbejder	  på	  i	  naturvidenskab.	  
Køreplanen	  for	  den	  naturvidenskabelige	  arbejdsmetode	  kan	  variere	  	  lidt,	  men	  idéen	  er	  beskrevet	  her;	  

PROBLEMSTILLING	  
Det	  problem,	  du	  gerne	  vil	  vide	  mere	  om	  eller	  
det	  spørgsmål,	  du	  gerne	  vil	  have	  svar	  på.	  
En	  problemstilling	  er	  tit	  formuleret	  som	  et	  
spørgsmål:	  

• Hvilken	  temperature	  skal	  jeg	  vælge,	  når	  
jeg	  bager	  boller?	  

HYPOTESE	  
En	  kvalificeret	  forklaring	  på	  den	  problemstilling,	  I	  
undrer	  jer	  over.	  
En	  hypotese	  kan	  være	  formuleret	  således:	  

• Vi	  tror,	  at	  uld	  er	  bedre	  til	  at	  holde	  på	  varmen	  
end	  bomuld.	  

	  
En	  hypotese	  lægger	  op	  til,	  at	  I	  må	  afprøve,	  om	  den	  
er	  korrekt	  eller	  ej.	  Det	  er	  kun	  en	  rigtig	  hypotese,	  
hvis	  den	  kan	  bekræftes	  eller	  forkastes.	  
	   …begrundelse,	  begrundelse,	  begrundelse	  

Undersøgelse	  og	  
resultater	  
Når	  I	  undersøger	  jeres	  
hypotese,	  er	  det	  vigtigt,	  
at	  I	  udtænker	  en	  
undersøgelse,	  der	  kan	  
svare	  på	  spørgsmålet.	  

Undersøgelsen	  bør	  
gentages	  flere	  gange,	  så	  I	  
kan	  være	  sikre	  på,	  at	  
jeres	  resultater	  holder.	  

Resultaterne	  bruges	  til	  
at	  begrunde	  om	  jeres	  
hypotese	  skal	  forkastes	  
eller	  bekræftes!!	  

Hvis	  jeres	  konklusionen	  
på	  jeres	  undersøgelser	  
viser	  at	  hypotesen	  skal	  
forkastes.	  Bliver	  I	  nød	  til	  
at	  starte	  forfra	  med	  en	  ny	  
hypotese…	  	  

Konklusion	  
Her	  samler	  I	  op	  på	  
resultaterne	  fra	  jeres	  
forsøg.	  Hvis	  hypotesen	  
er	  blevet	  bekræftet,	  har	  
I	  også	  fået	  svar	  på	  jeres	  
problemstilling	  –	  og	  
den	  viden	  kan	  I	  nu	  dele	  
med	  resten	  af	  klassen,	  
eller	  resten	  af	  verden.	   Formidling	  

Vi	  er	  alle	  afhængige	  af	  hinandens	  viden,	  og	  næsten	  
alle	  videnskabelige	  opdagelser	  bygger	  videre	  på	  
tidligere	  opdagelser.	  

Derfor	  er	  vidensdeling	  vigtig!!	  

Formidling	  kan	  være	  et	  skriftligt	  produkt,	  mundlig	  
overlevering	  eller	  deling	  på	  internettet.	  

Metoden	  som	  er	  vist	  ovenfor	  kaldes	  også	  for	  IBSE-‐metoden.	  
En	  anden	  forklaring	  på	  arbejdsmetoden	  kan	  se	  her	  http://virtuelgalathea3.dk/artikel/den-‐naturvidenskabelige-‐
arbejdsmetode-‐og-‐tankegang	  
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I	  fremtiden	  vil	  der	  ikke	  være	  flere	  personer	  om	  at	  betjene	  en	  maskine	  
–	  måske	  snarer	  en	  person	  til	  at	  programmere	  den	  til	  at	  lave	  arbejdet.	  	  
Robotter	  findes	  allerede	  i	  dag	  som	  en	  naturlig	  del	  af	  mange	  brancher,	  
og	  det	  forudsiges	  at	  i	  løbet	  af	  de	  næste	  10	  år,	  vil	  de	  blive	  en	  naturlig	  
del	  af	  vores	  privatliv.	  

1

Folkeskolen	  skal	  naturligvis	  afspejle	  virkeligheden,	  
som	  findes	  omkring	  den,	  og	  for	  at	  dette	  sker	  må	  
omverdenen	  inddrages	  i	  skolernes	  undervisning	  af	  
eleverne.	  Så	  de	  nuværende	  elever	  får	  de	  rette	  
kompetencer	  til	  at	  interagere	  med,	  udvikle	  og	  tag	  
kritisk	  stilling	  til	  robotteknologien.	  

Med	  inddragelsen	  af	  robotter,	  og	  den	  teknologi	  der	  
følger	  med	  den,	  får	  eleverne	  gennem	  eksperimenter	  
og	  en	  kreativ	  tilgang	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  konkret	  
med	  robotten,	  designe	  -‐	  og	  få	  en	  grundlæggende	  
forståelse	  for	  den	  teknologi,	  som	  ligger	  bagved.	  

Elevernes	  arbejde	  med	  robotten	  gør	  at,	  de	  kan	  se	  	  
deres	  arbejde	  fører	  til	  noget,	  da	  effekten	  ses	  når	  

2

robotten	  aktiveres	  –	  de	  får	  derved	  en	  overordnet	  
forståelse	  for	  teknologi,	  og	  erfaringer	  med	  at	  integrere	  
software	  (programmeringen)	  og	  hardware	  (robotten).	  	  

Yderligere	  styrker	  robotteknologien	  elevernes	  evner	  
inden	  for	  innovation	  og	  entreprenørskab.	  Kompetencer	  
som	  efterspørges	  af	  fremtidens	  medarbejdere,	  på	  det	  
danske	  arbejdsmarked.	  	  

Det	  betyder	  at	  han/hun	  møder	  nye	  udfordringer	  på	  en	  
uformel	  måde,	  og	  i	  samarbejde	  med	  andre	  oplærer	  sig	  
selv	  i	  takt	  med	  at	  teknologiens	  hastighed	  øges.	  Hermed	  
menes	  at	  man	  på	  selvstændig	  initiativ	  kan	  igangsætte	  
sig	  selv.	  	  

	  

Robotteknologien	  
som	  en	  metode	  til	  at	  
fremtidssikre	  og	  skabe	  
danske	  arbejdspladser.	  
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Gruppeopgave;	  
Lav	  en	  tidslinje,	  som	  viser	  
robotteknologiens	  udvikling	  de	  
sidste	  15	  år	  –	  samt	  giv	  et	  bud	  
på	  hvordan	  de	  næste	  15	  år	  vil	  
se	  ud.	  
Til	  præsentation	  bruges	  Prezi.	  

Man	  er	  i	  den	  danske	  folkeskole,	  under	  et	  globalt	  pres	  -‐	  i	  forhold	  til	  digitalisering.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  
at	  eleverne,	  ikke	  kun	  er	  passive	  brugere	  af	  de	  digitale	  medier	  -‐	  men	  aktive	  brugere,	  og	  dermed	  får	  
rollen	  som	  digitale	  designere.	  Det	  er	  i	  dette	  felt	  de	  tilegner	  sig	  de	  kompetencer,	  og	  kvalifikationer,	  
som	  videnssamfundet	  (læs	  Danmark)	  skal	  bruge	  for	  at	  kunne	  klare	  sig	  globalt.	  Eleverne	  lærer	  med	  
andre	  ord	  ”at	  tænke	  over”,	  ”selvstændigt	  tage	  initiativ”,	  kunne	  engagere	  sig	  dybt,	  føle	  et	  personligt	  
ansvar	  og	  sidst	  men	  ikke	  mindst	  ”at	  kunne	  kombinere	  tingene	  på	  en	  ny	  og	  anderledes	  måde”.	  Alle	  
disse	  egenskaber	  gør,	  at	  eleverne	  aktivt	  benytter	  sig	  af	  kreativitet,	  og	  at	  deres	  faglige	  kompetencer	  
omsættes	  og	  anvendes	  til	  noget	  –	  i	  praktisk	  forstand,	  så	  der	  skabes	  noget	  af	  værdi.	  

Fremtidens	  robotter	  skal	  programmeres,	  og	  det	  skal	  I	  være	  med	  til	  –	  hvorfor?	  Fordi	  det	  er	  der	  
fremtiden	  ligger	  for	  jer	  og	  Danmark,	  se	  billede	  nedenfor.	  Kilde:	  Dansk	  Metal.dk	  

	  

”Scientists	  investigate	  
that	  which	  already	  is.	  
Engineers	  create	  that	  
which	  has	  never	  been.”	  	  	  

-‐	  Albert	  Einstein	  
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Men	  baggrund	  i	  jeres	  viden	  om	  robotteknologien,	  skal	  I	  prøve	  på	  at	  få	  besvaret	  følgende	  spørgsmål	  når	  I	  
besøger	  virksomheden;	  
	  

1. Hvordan	  har	  robotteknologien	  påvirket	  jeres	  hverdag?	  (Både	  som	  virksomhed	  og	  for	  
medarbejderne?	  

2. Hvad	  har	  udviklingen	  betydet?	  

3. Hvilke	  overvejelser	  har	  der	  været	  i	  forbindelse	  med	  anskaffelse	  af	  robotterne?	  

4. Hvad	  kræver	  det	  for	  at	  arbejde	  med	  robotter?	  	  

5. Hvilke	  udfordringer	  har	  det	  givet,	  og	  vil	  det	  give?	  Er	  der	  noget	  man	  skal	  være	  opmærksom	  på?	  

6. Kan	  robotter	  sikre	  arbejdspladser	  i	  Danmark?	  

	  

Virksomhedsbesøg	  
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Kodesprog	  skal	  læres	  som	  tysk.	  
”Der er noget syntaks og nogle ord og logikker, du skal lære. Og selvfølgelig 
er der forskel på der, die, das og for eksempel Scratch. Men det handler 
grundlæggende om at få en maskine, en robot eller noget teknologi til at 
lystre. Ligesom du kan interagere med en tysker, når du har lært din 
kasserollebøjning” – Janus Sandsgaard, chefkonsulent Dansk Erhverv 
Kilde:	  http://www.version2.dk/artikel/dansk-‐erhverv-‐saet-‐programmering-‐paa-‐skoleskemaet-‐68233	  
	  

1

Hvordan	  gør	  man	  så	  i	  praksis,	  og	  
hvad	  findes	  der	  af	  muligheder?	  	  
LEGO	  Mindstorm	  EV3	  giver	  eleverne	  mulighed	  for	  at	  
bygge,	  programmere	  og	  teste	  deres	  løsninger	  baseret	  på	  
rigtig	  robotteknologi	  -‐	  EUC	  Syd	  arrangerer	  forløb	  for	  hele	  
klasser,	  hvor	  eleverne	  lærer	  at	  bruge	  LEGO	  Mindstorm	  til	  
opgaveløsning.	  Tilmelding	  sker	  via	  Michael	  Stender,	  HoS	  –	  
mise@sonderborg.dk	  mobil	  +45	  27900121.	  Link	  til	  empiri	  vedr.	  
brug	  af	  LEGO	  Mindstorm	  i	  UV	  
http://projekter.aau.dk/projekter/files/32242157/Mindstorms%
20i%20læreruddannelsen.pdf	  

	  	  

SPHERO	  2.0	  	  en	  god	  måde	  at	  vække	  elevernes	  interesse	  
for	  programmering,	  billig	  i	  indkøb	  og	  kan	  bruges	  af	  alle,	  
lige	  fra	  indskoling	  til	  udskoling.	  Sphero-‐kuglen	  styres	  via	  
tablet	  eller	  smartphone.	  Programmeringen	  kan	  ske	  på	  to	  
niveauer	  –	  den	  nemmeste	  er	  Macrolab	  som	  er	  en	  mere	  	  
simpel	  begynderapp.	  Her	  kan	  man	  trykke	  på	  det	  Spheroen	  
skal	  gøre.	  Fx	  skifte	  farve,	  rulle	  forlæns,	  dreje	  om	  sig	  selv.	  	  

	  
Den	  mere	  udvidede	  app	  orbBasic,	  hvor	  man	  lærer	  basic	  
programmering	  –	  se	  billede	  til	  højre.	  

2

	   	  
Ved	  brug	  af	  programmeringssprog	  kan	  eleven	  
manipulere	  med	  Spheroens	  fart,	  farve	  og	  rotation.	  
Det	  giver	  læreren	  en	  mulighed	  for	  at	  undervise	  i	  
programmering	  på	  en	  måde,	  som	  eleverne	  kan	  finde	  
spændende.	  Ved	  opstilling	  af	  eksempelvis	  labyrinter,	  
skal	  eleverne	  lave	  en	  kommando	  til	  Spheroen,	  som	  
får	  den	  hurtigst	  igennem.	  
	  
EZ-‐Robot	  -‐	  et	  robotsystem,	  som	  er	  blevet	  udviklet	  
for	  at	  gøre	  robot	  design	  tilgængelig	  for	  alle.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
EZ	  robotter	  er	  især	  relevante	  for	  elever	  i	  
folkeskolens	  større	  klasser.	  Det	  giver	  eleverne	  
mulighed	  for	  at	  bygge	  og	  programmere	  robotter	  på	  
en	  nem	  og	  enkel	  måde.	  Eleverne	  vil	  også	  have	  
mulighed	  for	  selv	  at	  designe	  deres	  robot,	  og	  
producere	  delene	  til	  den	  med	  en	  3D-‐printer.	  I	  denne	  
video	  kan	  man	  se	  en	  kort	  introduktion	  	  
https://www.youtube.com/watch?v=KU1jvmQowzs	  
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Arduino	  en	  måde	  at	  kombinere	  elektronik	  og	  programmering	  på.	  
Ved	  at	  bruge	  vil	  eleverne	  få	  en	  større	  viden	  om	  Microcontrollere,	  
som	  er	  hjernen	  i	  fx	  robotter,	  droner,	  automatiserede	  hjem,	  satellitter	  
og	  meget	  mere.	  De	  får	  dermed	  en	  meget	  større	  forståelse	  for	  den	  
teknologi	  der	  omgiver	  os	  –	  en	  forståelse	  som	  pirrer	  opfindsomhed,	  
leg	  og	  kreativitet.	  

	  	  
	  

NAO	  robotten	  er	  en	  interaktiv,	  menneskelignede	  robot	  med	  store	  
bevægelsesgrader	  i	  sine	  led.	  Nao	  er	  en	  pålidelig	  platform	  for	  
traditionelle,	  såvel	  som	  nye	  former	  for	  undervisning	  i	  folkeskolen.	  
Den	  er	  også	  et	  godt	  redskab,	  til	  at	  introducere	  nye	  brugere	  af	  
robotteknologi	  til	  at	  arbejde	  med	  teknologi	  uden,	  at	  man	  skal	  bygge	  
komponenter,	  ledninger	  og	  motorer	  sammen.	  Nao	  gør	  
robotteknologi	  og	  programmering	  ufarligt	  og	  vedkommende	  med	  sit	  
menneskelignende	  udseende.	  Netop	  de	  egenskaber	  gør,	  at	  Nao	  kan	  
bruges	  på	  forskellige	  uddannelsesniveau	  til	  at	  introducere	  til	  og	  give	  
en	  forståelse	  for	  programmering.	  
	  	  
Den	  kan	  integreres	  som	  et	  fagligt	  redskab	  i	  matematik	  og	  fysik,	  hvor	  
den	  giver	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  håndgribeligt	  med	  abstrakte	  
koncepter	  som	  bl.a.	  algoritmer,	  vinkler,	  hastighed,	  sandsyndligheds-‐
beregninger	  og	  hele	  den	  klassiske	  mekanik	  i	  fysikken.	  Nao	  kan	  også	  
bruges	  i	  en	  innovations-‐	  og	  entreprenørskabstilgang,	  hvor	  eleverne	  
selv	  skal	  finde	  på	  måder,	  at	  en	  robotteknologi	  som	  Nao	  skal	  indgå	  
som	  løsning	  på	  en	  samfundsmæssig	  udfordring.	  	  
Se	  demo-‐video	  her	  https://youtu.be/Uc49qrO7P3k	  	  	  

	  

“Education	  is	  
our	  passport	  to	  
the	  future,	  for	  
tomorrow	  

belongs	  only	  to	  
people	  who	  
prepare	  for	  it	  

today.”	  
	  -‐	  Malcolm	  X	  

Eksemplerne	  fra	  de	  sidste	  to	  sider,	  viser	  nogle	  af	  de	  muligheder	  -‐	  som	  der	  findes	  i	  dag.	  Ønsker	  man	  at	  se	  
hvilke	  muligheder	  der	  mere	  findes,	  kan	  man	  med	  fordel	  arrangere	  et	  besøg	  af	  Sønderskov-‐skolens	  
ressourcecenter.	  Hvor	  man	  bl.a.	  har	  mulighed	  for	  at	  se	  NAO	  robotten	  i	  action.	  
	  
På	  de	  følgende	  sider,	  vil	  der	  vises	  forskellige	  eksempler	  på,	  hvad	  man	  kan	  gøre	  som	  skole,	  hvis	  der	  ikke	  
er	  robotter	  til	  rådighed.	  	  	  
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Teknologien	  er	  i	  en	  rivende	  udvikling,	  og	  hvis	  Danmark	  skal	  kunne	  
følge	  med	  globaliseringen,	  har	  vi	  brug	  for	  dine	  ideer!!	  Hvad	  ved	  du	  om	  
alternative	  energikilder?	  Hvad	  kan	  man	  bruge	  robot-‐teknologi	  til?	  

1

Programmering	  uden	  robotter.	  
Programmeringmatematik.dk	  er	  et	  site	  der	  
formår	  at	  kombinere	  programmering	  og	  matematik.	  
Sitet	  er	  udviklet	  af	  Vestre	  Skole	  i	  Silkeborg,	  Uhre	  
Friskole	  og	  Præstelundskolen	  i	  Ikast-‐Brande	  
kommune.	  Præstelundskolen	  er	  også	  tovholder	  på	  
projektet.	  På	  sitet	  findes	  udførlige	  eksempler,	  
opgaver	  og	  videoer	  til	  eleverne,	  med	  tilhørende	  
lærervejledninger.	  	  

	  
Følg	  dette	  link	  http://programmeringimatematik.dk	  
	  
Minecraft	  et	  online	  univers	  som	  eleverne	  selv	  kan	  
skabe	  og	  udvikle.	  Minecraft	  er	  også	  eksemplet	  på	  
game	  based	  learning,	  det	  vil	  sige	  at	  eleverne	  
tilegner	  sig	  viden	  og	  færdigheder	  gennemspil.	  	  
Programmet	  er	  også	  med	  til	  at	  udvikle	  elevernes	  
kreativitet,	  og	  det	  at	  skabe	  i	  fællesskab.	  Fx	  kunne	  
man	  stille	  eleverne	  den	  opgave	  at	  de	  skal	  lave	  et	  
spil,	  der	  kan	  træne	  elever	  i	  3.	  Klasse	  i	  at	  gange,	  
minus	  og	  lægge	  tal	  sammen.	  

	  
Eksempel	  på	  brug	  af	  Minecraft	  i	  undervisningen	  	  

2

http://ing.dk/artikel/minecraft-‐breder-‐sig-‐i-‐skolen-‐
168679	  
Blogindlæg	  om	  brugen	  af	  Minecraft	  
http://www.spiliskolen.dk/fantastiske-‐fortaellinger-‐i-‐
minecraft/	  
Prezi	  præsentation	  om	  anvendelse	  af	  Minecraft	  i	  UV	  
https://prezi.com/swiqgkx8syio/minecraft-‐i-‐
undervisningen/	  
	  
Code.org	  er	  et	  site,	  der	  er	  fantastisk	  som	  intro	  –	  den	  
kan	  bruges	  fra	  10	  års	  alderen	  og	  opad.	  Kodningen	  er	  
simpel	  blokprogrammering,	  med	  en	  naturlig	  
progression,	  og	  så	  er	  eleverne	  selvhjulpen.	  	  Code.org	  
har	  bl.a.	  et	  glimrende	  forløb	  på	  ca.	  en	  time,	  hvor	  man	  
lærer	  at	  løse	  sjove	  programmerings-‐opgaver.	  	  

	  
	  
Scratch	  er	  et	  programmeringsværktøj	  udviklet	  af	  MIT	  
(Massachusetts	  Institute	  of	  Technology),	  som	  er	  et	  af	  
verdens	  førende	  tekniske	  universiteter.	  Formålet	  med	  
værktøjet	  er	  at	  gøre	  det	  muligt	  for	  alle,	  uanset	  kunnen,	  
at	  lære	  at	  programmere.	  	  https://scratch.mit.edu	  	  og	  
http://it4education.dk/matematik/scratch-‐laer-‐simpel-‐
spilkodning.html	  
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Caseopgave	  

Storyboard	  /	  mindmap	  til	  jeres	  produkt	  eller	  programmeringseksempel..	  
	  
Jeres	  produkt	  eller	  programmeringseksempel,	  skal	  vise	  hvad	  I	  har	  lært	  i	  dette	  forløb	  –	  det	  må	  gerne	  
understøttes	  med	  billeder	  eller	  videoer,	  som	  er	  lavet	  under	  vejs.	  



	  

	  

Hæfte	  nr.	  5	  	  	  	  Robotteknologi,	  kodning	  og	  digitale	  kompetencer	   10	  

Lavet	  af	  Hans-‐Christian	  Keller	  	  	  

Naturvidenskabelig	  arbejdsmetode,	  kaldes	  
også	  for	  IBSE-‐modellen	  

PROBLEMSTILLING	  
	  

HYPOTESE	  
	  

Undersøgelse	  og	  
resultater	  

	  

Formidling	  

	  

Konklusion	  
	  

Opgave	  –	  prøv	  at	  udfylde	  de	  	  tomme	  felter	  på	  baggrund	  af	  spørgsmålet,	  
som	  er	  nævnt	  øverst	  på	  side	  7.	  

Udfyld	  de	  tomme	  felter	  med	  jeres	  egne	  betragtninger,	  diskussioner	  og	  oplevelser	  undervejs	  i	  
processen.	  
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Fra	  lærer	  til	  lærer	  -‐	  dette	  hæfte	  er	  femte	  del	  af	  en	  serie	  på	  syv,	  som	  
kan	  danne	  grundlag	  for	  undervisning	  på	  Science	  linjefaget	  –	  eller	  bare	  
bruges	  som	  inspiration	  til	  anden	  naturvidenskabelig	  undervisning.	  
	  

Det	  har	  eleven	  lært…	  

• Selvstændigt,	  eller	  med	  lidt	  hjælp,	  at	  programmere	  ud	  
fra	  en	  eksperimenterende,	  analyserende	  og	  legende	  
tilgang.	  

• Evaluere	  på	  tillært	  viden,	  så	  den	  kan	  kombineres	  med	  
eksisterende	  viden,	  og	  dermed	  skabe	  noget	  af	  
samfundsmæssig	  værdi	  –	  både	  for	  dem	  selv	  og	  andre.	  

• Hvilke	  muligheder	  der	  ligger	  i	  robotteknologien	  for	  deres	  
fremtidige	  karriere,	  og	  Danmark	  globale	  fremtid.	  

• Bruge	  den	  naturvidenskabelige	  arbejdsmetode	  som	  
værktøj	  til	  at	  fastholde	  viden	  med.	  

	  

Komplette	  undervisningsforløb	  og	  værktøjer	  til	  programmerings	  
processen.	  
UC	  Sjælland	  har	  sammen	  med	  RUC	  lavet	  nogle	  MOOCs	  med	  undervisningsforløb	  rettet	  
imod	  Robotteknologi	  og	  kodning	  i	  skolen	  og	  Digitalisering	  og	  kompetencer	  i	  det	  21.	  
århundrede.	  For	  at	  kunne	  bruge	  materialet	  skal	  man	  oprette	  sig,	  men	  det	  er	  gratis.	  
http://moocz.dk	  	  	  

Prezi	  der	  viser	  hvordan	  UC	  Sjælland	  har	  tænkt	  Digitalisering	  og	  kompetencer	  i	  det	  21.	  
århundrede	  
https://prezi.com/embed/dsexdlomwhqc/?bgcolor=ffffff&lock_to_path=0&autoplay=
0&autohide_ctrls=0#	  

Coding	  Pirates	  er	  et	  forum,	  lavet	  i	  sammenarbejde	  med	  Computerworld,	  hvor	  børn	  og	  
unge	  kan	  stifte	  bekendtskab	  med	  programmeringssprog,	  robotter,	  spil	  og	  
konceptudvikling	  http://codingpirates.dk	  	  

Undervisningsplan	  
Dag	  1	  	   Læs	  side	  3-‐4,	  og	  lav	  gruppeopgave	  øverst	  på	  side	  4	  

	   Klassen	  deles	  op	  i	  forhold	  til	  næste	  gang	  

Dag	  2	   Virksomhedsbesøg	  –	  holdene	  besøger	  forskellige	  virksomheder,	  der	  bruger	  robotter	  i	  produktionen	  

Dag	  3	   Opsamling	  på	  virksomhedsbesøg,	  gøre	  gruppeopgave	  fra	  dag	  1	  færdig	  –	  og	  præsentere	  løsning	  

Dag	  4-‐6	  programmering	  af	  robotter	  og	  kodning	  på	  diverse	  platforme	  

Dag	  7	   Evaluering	  af	  forløb,	  og	  præsentation	  af	  produkter	  eller	  programmeringseksempel.	  
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“IMAGINATION	  IS	  
MORE	  IMPORTANT	  
THAN	  KNOWLEDGE.	  

For	  Knowledge	  Is	  Limited	  To	  All	  
We	  Now	  Know	  And	  Understand.	  
While	  Imagination	  Embraces	  
The	  Entire	  World,	  And	  All	  There	  
Ever	  Will	  Be	  To	  Know	  And	  
Understand.”	  
	  

WE	  CANNOT	  SOLVE	  
OUR	  PROBLEMS	  WITH	  
THE	  SAME	  THINKING	  
WE	  USED	  WHEN	  WE	  
CREATED	  THEM…	  
	   -‐	  Albert	  Einstein	  

Kilde:	  http://www.legolab.daimi.au.dk/Danish.dir/WRO2013/Open/produkter/index.html	  

Denne	  publikation	  er	  lavet	  som	  inspirations-‐	  og	  undervisningsværktøj	  til	  
lærerne	  i	  Sønderborg	  Kommune,	  men	  vil	  også	  kunne	  bruges	  af	  andre	  lærer.	  
Kommunen	  har	  valgt	  at	  etablere	  fem	  ”huse”,	  og	  de	  danner	  i	  fællesskab	  
VidensBy	  Sønderborg.	  	  Det	  skal	  sikre	  et	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  
institutioner,	  skoler	  og	  virksomheder.	  Med	  det	  formål	  at	  børn	  og	  unde	  
tilegner	  sig	  færdigheder,	  der	  kvalificerer	  dem	  til	  at	  deltage	  aktivt	  i	  en	  
globaliseret	  verden.	  	  
Kilde:	  www.houseofscience.dk	  
Bruges	  hele	  materialet,	  vil	  eleverne	  blive	  undervist	  i	  Innovation,	  
biobrændsel,	  vedvarende	  energi,	  produktdesign,	  robotprogrammering,	  
entreprenørskab,	  projektarbejde	  med	  andre	  skoler	  og	  mennesket	  som	  
bæredygtig	  forbruger.	  
	  

God	  læse-‐	  og	  arbejdslyst.	  
Venlig	  hilsen	  

Birgitte	  Bjørn	  Petersen,	  Projektleder	  House	  of	  Science	  


