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Forestil jer, at naturen har forandret sig. De  
omgivelser, dyrene lever i, har over tid ændret sig. 
Der er måske blevet varmere, koldere eller mere 
fugtigt. Måske er rovdyrene blevet hurtigere eller 
har fået nye måder at jage på, eller måske har 
træerne skiftet farve, så det er svært at gemme sig 
i dem? 

Mange elementer i dyrets omgivelser kan have 
ændret sig, men I skal tage udgangspunkt i et  
element, der har ændret sig i naturen.

Følg vejledningen her, så I kan komme i mål med 
jeres nye dyr, som er super tilpasset til de nye 
omgivelser.

I skal kode jeres dyr ved hjælp af Micro:bit, Scratch 
eller Hummingbird, og her får I hjælp i de mange 
kodeark, som vi har udviklet til det her forløb.  
Kodearkene introducerer jeres lærer jer til.

Det er en rigtig god idé at se vejledningen til DR  
Ultra:bit-konkurrencen ‘Superdyr’ og de små  
tilhørendene videoer på DR’s hjemmeside på  
www.dr.dk/viden/webfeature/ultrabitlive-opga-
ver.w

Elevudfordring
Ultra:bit - Superdyr og tilpasninger

https://www.dr.dk/viden/webfeature/ultrabitlive-opgaver
https://www.dr.dk/viden/webfeature/ultrabitlive-opgaver
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Udfordringen
Arbejdsark
1. Tag udgangspunkt i det dyr, som du fandt frem 

til, da du fulgte opgavecirklen på DR Ultra:bit-si-
den. 
 
Hvilket dyr fandt du frem til? Skriv det i feltet 
herunder. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vælg hvilket element, der ændrer sig i den na-
tur og de omgivelser, som dit dyr befinder sig i.  
 
Fx: ‘Temperaturen i omgivelserne er steget, så 
der nu er meget varmt om sommeren, nogle 
gange mere end 30 grader varmt’. 
 
Hvilket element har du valgt? Skriv dit valg i 
feltet herunder. 
 
 
 
 

3. Hvad er det nye, som dit dyr skal kunne? Be-
skriv dette ganske kort i feltet herunder. Beskriv 
det i forhold til det element i omgivelserne, der 
har forandret sig: 
 
Fx: ‘Mit dyr skal kunne mærke om temperatu-
ren stiger, og hvis den stiger, skal mit dyr kunne 
bevæge sig hen til et sted, hvor der er skygge. 
Mit dyr skal altså kunne registrere temperatur, 
kunne bevæge sig og kunne registrere, om der 
er lyst eller skygge’. 
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4. Du skal nu lave en tegning af dit dyr og skrive det udstyr, som du vil bruge til at lave dyret, på 
tegningen med pile. Både fysiske bygningsmaterialer og Micro:bit’en samt delene til Hum-
mingbird. Se eksemplerne på tegninger herunder. Læg tegningen sammen med forrige side.
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5. Nu skal du til at programmere og teste de ting, 
du vil integrere i dyret med Micro:bit og Hum-
mingbird.  
 
Brug de kodeark, der hører til forløbet. Der vil 
være en video, der viser kodningen. Det er en 
god idé at se den, inden du går i gang. 

• Kodeark med Micro:bit og Hummingbird: 
Udtryk

• Kodeark med Micro:bit og Hummingbird: 
Bevægelse

• Kodeark med Micro:bit og Hummingbird: 
Sanser

• Kodeark med Micro:bit og Hummingbird: 
Kommunikation 

Alle kodearkene kan findes under undervisnings-
forløbet på:  
naturvidenskabsfestival.dk/uvmaterialer/ultrabit 

6. Nu skal du bygge dyret op rent fysisk og gøre 
plads til Micro:bit og Hummingbird (enten indeni 
eller udenpå dyret). Du kan til sidst vælge at 
afslutte med et lag papmache eller lignende for 
at få dyret til at ligne et rigtigt superdyr. 
 
Tag et billede af det dyr, som du har bygget, og 
gem det sammen med dette papir.

7. Krav til dit superdyr: 

• Du skal have udvalgt, hvilket element der 
ændrer sig i dit dyrs omgivelser

• Du skal have valgt, hvad dit dyr skal kunne, i 
forhold til det der ændrer sig i dets omgivel-
ser

• Du skal have tilføjet mindst: 1 udtryk, 1 bevæ-
gelse og 1 sans til dit dyr

• Du skal have lavet en tegning, hvor du har 
vist, hvad dyret skal kunne, og hvilken kod-
ning du vil bruge

• Du skal have bygget dyret i virkeligheden, 
kodet det og måske bygget det helt færdigt 
med fx papmache udenpå bagefter. Det er 
IKKE et krav, at du bygger det helt færdigt 
med fx papmache, men det er et krav, at du 
har kodet det, som dyret kan

• Tag et billede af det dyr, du har bygget
• Saml det hele: Denne skabelon du har ud-

fyldt, tegningen af dit dyr, og billedet du har 
taget af dit byggede dyr 

8. Du skal nu indsende dit bidrag til Ultra:Bit-kon-
kurrencen. Få hjælp af din lærer og se vej-
ledningen her: www.dr.dk/skole/ultrabit/ind-
send-jeres-superdyr-til-konkurrencen 

9. Du kan måske også deltage i konkurrencen 
‘Den Vildeste Idé’ med din idé og dit superdyr. 
Snak med din lærer om det og se, hvordan du 
deltager i konkurrencen ‘Min Vildeste Idé’ her: 
www.ungeforskere.dk/min-vildeste-ide

Fotos: Birdbrained Technologies

https://naturvidenskabsfestival.dk/uvmaterialer/ultrabit
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