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Agenda

• Mine erfaringer med at arbejde med teknologi og børn – med fokus på 
digital produktion og co-design

• Robotter 
• VR
• Spil design
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Robotter, leg og co-design i klassen
• Legepladsen I klasseværelset – brøkregningspil og robotter
• Lær at sige store tal – sæt klodserne sammen og tal udtales med 

børnenes egne stemmer
• Designprocesser som inddrager børn og lærere + ingeniører 
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Play Alive 

Brøker efter pizza-metoden

Klodser som kan sige store tal



Kobling mellem VR/AR og fysiske prototyper
• Rumlig visualisering af solsystemet med fysiske prototyper og Augmented Reality.
• På rejse med Virtual Reality i billedkunst - Erfaringslæring gennem kombineret fysisk og 

virtuel modelbygning
• – udforskning og skalering af 3D fysisk og virtuel 
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5 VR og alkohol – udvikling af VR applikation med unge som med-designere

360-graders kamera



VR og alkoholprojekt (i gangværende) 

MMMI og Folkesundhed i Esbjerg
 Trygfonden 
 Formål at give unge værktøjer til at genkende og modstå gruppe-pres i 

festsituationer
 Samskabelsesproces fx 7 filmelever til udvikling af manuscript og filmoptagelser 

+ 35 unge skuespillere mellem 15-17 år
 360 graders kamera
 125 film klip samles i en interaktiv VR-applikation
 Gamedesignelementer tilføjes for at belønne og guide brugeren af applikationen
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Særlige udfordringer ved at bringe ny teknologi
ind i klassen

- Nyt og ukendt læremiddel
↓ tager fokus fra det faglige – man bliver ledt på vildveje
↑ motiverende – ekstra energi til arbejdet
Didaktisk løsning: særligt fokus på faglige mål og virkemidler

- Fysisk og eksperimenterende undervisning
↓ kaos
↑ kreativ eksperimenteren
Didaktisk løsnings særligt fokus på organisering og strukturering 

- Høst af refleksionsgevinster – tavs og uartikuleret læring
↓ ↑ løser problemer uden at artikulere sig – erfaringsbaseret læreproces
Didaktisk løsning: refleksionsaktiviteter hvor eleverne forklarer deres løsninger – lærer supplerer med 
fagtermer mv. 
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Humanuider – didaktisk design
• Hvordan planlægger man undervisning med nye teknologier? (som man 

knap nok kender endnu.)
• Modne teknologier? – krav til opsætning mv
• NAO 

• Kodning af adfærd. Tekst til tale, tale genkendelse, gestik og fysisk bevægelse
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Fremtek – tværfaglige projekter
• 2 dages workshop med undervisere

• Dag 1 hands on NAO + udvalgte elever fra hver skole deltog. 
• Dag 2 didaktisk design (mål, aktiviteter, strukturering, evaluering mv)

• 8-20 lektioner
• Findings: 

• Klare mål ud over at lære robotten at kende 
• “An object to think with” – feedback fra robotten under udvikling og eksekvering medvirkede 

til at gøre børnene mere selvhjulpe
• Tidkrævende opsætning oprydning mv + tekniske problemer. 

• Tværfaglige temaer: 
• Digte og robotter (Dansk og naturfag)
• Robotten ved købmanden (Robotter, etik og robotinteraktion)
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Robotter på højskolen
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Eksempler fra robotforløbet (1): Blockly
programmering + forståelse for sensorer

• Blockly programmering
• mBot: sensorer: fx lys sensor, infrarød, gyroskop, bluetooth
• Fx tegne streger, mønstre eller køre efter en streg  
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Eksempler fra robotforløbet (2): Arduino og 
tekstprogrammering

• Arduino-projekter består af koblinger af analoge 
kredsløb med digital programmerbar Arduino-
controller.

• Eleverne skulle i første omgang programmere et 
projekt, hvor man skulle styre tre lysdioder med en 
kontakt. Når man trykkede på kontakten, skulle de 
to røde LED-dioder lyse, ellers den grønne.

• Udvidelse med piezo (lyd) og analog fotosensor 
(afstand) – lydbaseret theremin

• Fejlfinding!
• Høj kompleksitet!
• Dannelsesfokus: teknikken
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Designproces: Fra ide, papir prototype – til 
kørende prototype

• Et friere projekt med arbejdstitlen ”Non-
alcoholic Liquid Racer”, som var et slags 
vægtspil, hvor to konkurrerende deltagere 
hurtigst muligt skulle tømme en flaske 
kakaomælk. 

• Idéen var gruppen selv kommet frem til; de 
syntes, at non-alcoholic var mest passende i en 
højskolekontekst og morede sig meget over 
deres spilidé. 

• Opsætningen indeholdt bl.a. tryksensorer, som 
skulle registrere, om spilleren havde tømt 
flasken og et display, som viste tiden, det tog 
fra spilleren løftede flasken, til den igen stod 
på tryksensoren.

• Det sidste billede viser arduino som en 
alternativ controller til styring af spil.

• Dannelsesfokus: teknik og praksisfællesskab
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Wearables

• Arduino – Lillypad, som sys på tøj mv.
• Den intelligente sko:

• (Gps), piezo, accelerometer, Led.
• Kobling af lyd, bevægelse og lys
• Udvidelse med gps
• Formål: Motions motivator eller med 

gpstracking til demente
• Den kærlige t-shirt.
• Kobler puls (på øret) med LED’er i 

hjerteform
• Dannelsesfokus: teknik,  

praksisfællesskab og transformation.
03-03-2019 14



Eksempler fra game-designforløbet

• Værktøjer: Unity, c#, Blender
• Undervisningsmetode: imitation af 

video tutorials og herefter tilføje 
ændringer. 

• 3. tutorial (Side-scrolleren) 
gennemførtes omfattende 
tilpasninger.

• Det er særligt grafiske elementer 
og lyde, eleverne har tilføjet til 
Side-scrolleren; dette kunne ordnes 
i Unity og Blender. 
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Hvad er det man kan lære med teknologi? 

Transformationen, rummer elevens personlige ståsted. 
- Den kritiske og reflekterede bruger. (uskrevne regler 
på de sociale medier og kildekritik)
- Den kreative og innovative designer. 
- Den kritiske og reflekterede deltagende medborger 
(teknologiens rolle samfundet)

Praksisfællesskabet: Eleverne udvikler i samspil med 
hinanden og underviserne nye programmer og digitale 
koncepter efter iterative designmetoder

Teknikken: at forstå og beherske programmering og 
teknologi. (Planlægning af kodestruktur, kodning, test 
og fejlfinding)

Transformationen

Praksisfællesskabet

Teknikken

Model for digital dannelse03-03-2019

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvordan kan vi tænke alle tre lag ind i undervisningen?



Tak fordi i lyttede
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