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Kodning for fremtiden – tag 
stilling til teknologien!

Giv et bud på, hvordan Danmark ser ud, når 
[eleverne] er 25 år. Hvordan ser transport, 
kommunikation og boliger ud til den tid? Har I 
robotter eller anden teknologi, hvad hjælper den 
med og hvem styrer den? Bliver alt, hvad I gør, 
overvåget?



F-I-R-E

• Forståelse

• Idefase

• Realisering 

• Evaluering



EN FORSTÅELSE:

Vi er midt i 5 revolutioner:
• Den neo-biologiske revolution er igang med at forbedre og 

forlænge

• Energirevolutionen gør det muligt at skabe det gode liv for flere 
mennesker på kloden

• Blockchain sikrer gnidningsløse transaktioner, ikke bare mellem 
finansielle institutioner, men alle, der har brug tillidsfuld 
kommunikation 

• Rummet. Space. Sci-fi fremtiden, hvor vi arbejder og bor i 
rummet, er på vej med fx SpaceX og Blue Origin. 

• Augmented intelligence: dumme hjælpere, som hjælper os til at 
blive bedre mennesker.

Louis Rossette, Wired

 Undersøgelse: Hvor kan vi ”augmente” vores hverdag?



EN 2. FORSTÅELSE:

Den store opstigning

• Ny kultur, nye kommercielle muligheder
• Magt til folket, brugergenereret indhold (youtube)
• Fri musik (Napster)
• Online markedspladser (eBay)
• Fri information (Wikipedia)
• Sociale netværk (Facebook)
• Nye bit-baserede devices: kameraer, gps, mpd, wi-fi…

Kevin Kelly, Wired

 Undersøgelse: Hvad omgiver vi os med, som ikke er 
digitaliseret (endnu)



EN 3. FORSTÅELSE: Udfordringer med
transport, kommunikation og boliger

• Tæthed

• Energiknaphed

• Globalisering

• Demokrati

• Klimaforandringer

• Bæredygtighed

 Undersøgelse: rapporter, film…



EN 4. FORSTÅELSE: Hvad kan Scratch

Baggrund/backdrops (standard 
PowerPoint – gem som jpg)
Sprites

Hændelser:
Når du klikker FLAG
Send BESKED til alle
Når jeg modtager BESKED
Når denne sprite klikkes

Data:
Lav en variabel (vis og skjul)
Sæt VARIABEL til
Ændre VARIABEL med
Sæt VARIABEL til

Styring:
Gentag indtil
Vent
Hvis-ellers

Operatorer:
=
*

Udseende:
Vis
Skjul
Sig NOGET i X sekunder

 Undersøgelse: Hvilke algoritmer giver Scratch os mulighed for at arbejde 
med?



Opgave 1

Tilføj kode (scripts) til Scene og Sprite1



Opgave 1

Tilføj kode (scripts) til Scene og Sprite1

Koderne ligger 
under Script > 
Hændelser

Koderne ligger 
under Script > 
Hændelser OG
Udseende

Se færdig opgave her: 
scratch.mit.edu/projects
/253935191/

https://scratch.mit.edu/projects/253935191/


Opgave 2
Klik på scenen.
Vælg Data > Lav en liste.
Giv listen et navn, fx ”udsagn”.
Tryk OK.

Klik på + for at tilføje udsagn: 



Opgave 2

Klik på din Sprite.
Her skal du bruge 3 blokke, i tre 
forskellige farver fra hændelser, 
udseende og data. 
Start med at ændre 1-tallet i den 
røde blok til Tilfældig

Saml kodeblokkene, så 
Spriten siger et tilfældigt 
udsagn fra listen Udsagn i 
5 sekunder.

Se færdig opgave her: 
scratch.mit.edu/projects
/253935789/

https://scratch.mit.edu/projects/253935789/


Opgave 3
Programmer din Sprite til at gå i 
ring, ved hjælp af blokkene for evigt 
og gentag under Styring. De blå 
blokke finder du under bevægelse. 

Gå herefter til Scenen og 
opret en variabel med navnet 
Point. 



Opgave 3

Og endelig:
Sørg for, at pointene tæller 
opad, når du klikker på 
Spriten!

Og kan du ændre 
koden, så spillet 
slutter, når har 5 
point?



Opgave 3

Du får sikkert 
brug for denne 
tilføjelse på 
scenen …

Og din sprite
kunne se sådan 

ud…

Se færdig opgave her: 
scratch.mit.edu/projects

/253935191/

https://scratch.mit.edu/projects/253935191/


Opsamling

Hændelser:
Når du klikker FLAG
Send BESKED til alle
Når jeg modtager BESKED
Når denne sprite klikkes

Data:
Lav en variabel (vis og skjul)
Sæt VARIABEL til
Ændre VARIABEL med

Styring:
Gentag x-gange
For evigt
Hvis-ellers

Operatorer:
<

Udseende:
Vis
Skjul
Sig NOGET i X sekunder



Forståelse

Undersøgelse:
Boligen
Fx bad

Hvad er 
digitaliseret?
Hvad er ikke?

Bademåtte
Vand-
hane

Vindue

Vand-
måler

Shampoo

Tand-
børste

Sæbe-
dispenser

Radio

Hånd-
klæde



Idefasen

Vand-
hane

Vand-
måler



Realisering - theBathroomSIM

Simulering af badeværelse / vandhane / app
Måler vandforbruget løbende
Info samles i app

scratch.mit.edu/projects/253230251/

https://scratch.mit.edu/projects/253230251/


Del 1 - vandhane

Udvælg/producer baggrund 
(benyt evt. PowerPoint, standard design, gem som PNG)

Tegn vandhane
Tegn vandstråle
1. Få vandhanen til at løbe, når der klikkes på hanen. 
2. Få den herefter til at stoppe, når du klikker igen

Koder til scene, vandhane (usamlet) og vandstråle. Den færdige kode til vandhanen 
findes på næste slide. 



Del 1 - vandhane

Løsning på koden til vandhanen:

Tilføj nu en kode, så vandhanen fortæller, at det er her du skal klikke, når 
programmet starter (koden findes på næste slide)



Del 1 - vandhane



Del 2 - mobilapp

• Tegn mobil (Benyt evt. PowerPoint, højre-klik, gem som billede)

• Tegn fisk eller lignende figur

• Lav tekstboks med introtekst

• Lav to knapper, der klikkes, når du vil se forbrug i 
deciliter og i kroner



Del 2 - mobilapp

Du får brug for to nye variabler, fx pris
og vandforbrug. De skal begges sættes 
til 0, når du starter programmet.

Herefter skal vandhanen 
programmeres, fx med disse 
koder. 
Jeg har regnet med, at der 
løber 2 dl i sekundet og at
1 dl koster 1,07 øre.

Den samlede løsning findes på 
næste slide.



Del 2 - mobilapp

Den samlede løsning for vandhanen

Så mangler bare de to knapper, der 
skal sende en meddelelse ud i 
systemet, når de klikkes, og fisken, 
der skal reagere og fortæller hvor 
meget vand, der er brugt, og prisen.



Del 2 - mobilapp

Koden til de to knapper er 
næsten ens…

Og her koden på 
fisken, der venter på 
besked om, at en af 
de to knapper er 
blevet aktiveret






