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’Bevægelse i naturen’ er et forløb, hvor 
eleverne udvikler lege ved at kombinere 
viden om dyrs adfærd i naturen med brug 
af teknologi i form af micro:bit. Eleverne 
udvikler således simuleringsmodeller, der 
kan eksemplificere dyrenes adfærd gen-
nem bevægelseslege. 
Eleverne arbejder problembaseret med 
en særlig udfordring: at konstruere deres 
egen bevægelsesleg om dyrs adfærd ved 
brug af micro:bit.

Kernen i forløbet er elevudfordringen, hvor ele-
verne skal konstruere deres egen bevægelsesleg 
med brug af micro:bit. Her skal eleverne designe, 
kode og udvikle deres egen bevægelsesleg, hvor 
de benytter deres faglige viden om dyr og bevæ-

Bevægelse i naturen

gelse, samtidig med at de koder med micro:bit. 
Denne aktivitet er udarbejdet i samarbejde med 
DR’s ultra:bit-projekt, så eleverne kan benytte de 
aktiviteter og kodevejledninger, der er udarbejdet 
til ultra:bit-projektet.

Forløbet understøtter temaet ved Naturvidenskabs-
festival 2021: Helt vildt. I forløbet vejledes der også 
i, hvordan eleverne kan deltage i konkurrencen 
ultra:bit challenge: Knæk koden til bevægelse med 
deres produkt.

Forløbet indeholder en del frihed, og man kan 
fx kombinere det med sidste års forløb Superdyr 
og tilpasninger, hvis man ønsker at arbejde med 
dyrenes sanser og brug af teknologierne micro:bit 
og Hummingbird Bit. Det giver en god mulighed for 
sammen med eleverne at blive klogere på, hvor-
dan man kan inddrage teknologi i undervisningen.

https://naturvidenskabsfestival.dk/tema-2021
https://www.dr.dk/skole/ultrabit/tema/ultrabit-challenge-knaek-koden-til-bevaegelse
https://astra.dk/tildinundervisning/superdyr-og-tilpasninger-ultrabit-2020
https://astra.dk/tildinundervisning/superdyr-og-tilpasninger-ultrabit-2020


Naturvidenskabsfestival 2021 – Undervisningsforløb

2

Forløbet ’Bevægelse i naturen’ består af
• Forløbsintroduktion: Herunder links til relevante forløb og aktiviteter om tilpasninger
• Elevudfordring:  Design, udvikl og kod en bevægelsesleg om dyr 
• To kodeark: Kodeark - Tid og Kodeark - Relationer
• Et kodeark: Kodeark - Sanser (Lærervejledning til Hummingbird Bit)
• Forslag til indhold i aktivitetshjulet (se nedenfor)
• Instruktionsvideoer

Forløbsintroduktion
Naturen er fantastisk, og ikke mindst dyrenes 
mangfoldighed, adfærd og levevis er ”helt vildt” 
imponerende. Uanset hvilket dyr man fordyber sig 
i, så rummer det overraskelser, som giver os viden 
om dets tilpasning og det miljø, dyret lever i. Dyrs 
evne til at kunne dykke, flyve, klatre, springe etc. 
har til alle tider fascineret os mennesker og inspi-
reret os til at efterligne og bevæge os som dyrene. 
Forløbet handler ikke om specifikke arter eller 
dyregrupper, så det er op til læreren, hvor meget 
plads den del skal have i forløbet.

Et af vores samfunds store udfordringer er imid-
lertid, at vi bevæger os for lidt. Coronatiden har 
forstærket den tendens for en del mennesker. Sær-
ligt mange skoleelever har oplevet at få mindre 
motion, da leg i frikvarter, idrætsundervisning og 
fritidsaktiviteter forsvandt ud af hverdagen. Dette 
forløb lader dyrene inspirere eleverne til mere be-
vægelse, så de ”knækker koden til bevægelse”.

Forløbet tilbyder et aktivitetshjul, der kan bruges til 
at fremme idéflowet hos eleverne. Forløbet kon-

centrerer sig om teknologi og kodning og giver kun 
overfladiske forslag til bevægelse og inddragelse 
af dyr. Der er således rig mulighed for at sætte sit 
eget præg på den del af forløbet. 

Tidsramme
I forløbet foreslås en række aktiviteter, der lægger 
op til, at man kan arbejde med dyrs adfærd og 
bevægelse. Forløbets tidsramme er afhængigt af, 
hvor mange af disse forløb og aktiviteter du sætter 
i spil. Dog skal du beregne 2-4 lektioner til gen-
nemførelse af selve udfordringen, hvor eleverne 
skal konstruere deres egen bevægelsesleg om 
dyrs adfærd med brug af micro:bit.

Deltag i konkurrencen Min Vildeste Idé
I kan deltage i konkurrencen Min Vildeste Idé med 
jeres idé og tegningen af jeres bevægelsesleg. 
Snak med jeres lærer om det, og klik på linket for 
at se, hvordan I deltager.

https://ungeforskere.dk/min-vildeste-ide
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Introduktion
Dyr bevæger sig på et utal af måder, når de er på 
flugt, jager eller blot bevæger sig rundt i landska-
bet. Mange elementer i dyrenes omgivelser spiller 
ind, når de skal bevæge sig omkring, fx vind, vege-
tation, sand, sne m.m. Vi mennesker bevæger os 
også forskelligt, alt efter hvordan vejret er, og om vi 
løber, går, klatrer i træer eller hopper over en bæk.

Elevudfordring
Bevægelse i naturen

Udfordring
I skal udvikle en bevægelsesleg.

Krav
1. Legen skal kunne leges udenfor.
2. I skal anvende micro:bit som en aktiv del af legen.
3. Legen skal indeholde noget med dyr – fx rovdyr fanger byttedyr, efterligning af et dyrs 

bevægelser eller andet.
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Følg vejledningen Knæk koden: Lav jeres aktivitet, 
så I kan komme i mål med jeres leg, der skal inde-
holde dyr og bevægelse.

Følg de 6 trin fra DR, og husk at indrage micro:bit 
og dyr i jeres idéudvikling.

1. Hvad skal I lave?
2. Find fede aktiviteter.
3. Få den bedste idé (brug skemaet nedenfor, eller 

brug jeres egen idé).
4. Skab en aktivitet med micro:bit.
5. Præsenter jeres aktivitet for klassen.
6. Aflever jeres video (kun hvis I deltager i 

konkurrencen Knæk koden til bevægelse hos 
DR).

I skal kode og inddrage micro:bit som en aktiv del 
af bevægelseslegen. Her får I hjælp i de kodeark, 
som vi har udviklet til forløbet – se dem i boksen til 
højre. Jeres lærer vil introducere jer til de forskelli-
ge kodeark.

Dansk skoleidræt har udviklet et aktivitetshjul. Det 
har vi sat i et skema, så I ved at slå med en terning 
kan få hjælp til at få ideer. I skal blot vælge, hvor 
mange kategorier I vil inddrage, og slå med en ter-
ning. Hvis I fx har valgt tid og slået en 3’er, så skal I 
inddrage nedtælling i jeres leg.

Det er en rigtig god idé, at I sammen i klas-
sen orienterer jer på DR’s hjemmeside om DR’s 
ultra:bit-challenge: Knæk koden til bevægelse.

Deltag i konkurrencen Min Vildeste Idé
I kan deltage i konkurrencen Min Vildeste Idé med 
jeres idé og tegningen af jeres bevægelsesleg. 
Snak med jeres lærer om det, og klik på linket for 
at se, hvordan I deltager.

https://www.dr.dk/skole/ultrabit/knaek-koden-lav-jeres-aktivitet
https://www.dr.dk/skole/ultrabit/tema/ultrabit-challenge-knaek-koden-til-bevaegelse
http://Astra astra.dk/fællesfagligfokus
https://ungeforskere.dk/min-vildeste-ide
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Kodeark Bevægelse i naturen

Relationer
’Relationer’ i aktivitetshjulet handler om relationen 
mellem spillerne i legen.

I kan finde to eksempler på relationer her på siden. 
De har forskellig sværhedsgrad.

Fx et dyr som:
• Find dyremakker – let
• Rovdyr/byttedyr – middel/svær 

(bygger ovenpå ’Find dyremakker’) 

Desuden kan I finde flere eksempler på relationer 
på DR’s ultrabit-side.

Find dyremakker
Når dyr løber rundt i naturen, har de forskellige 
måder at finde en dyremakker eller mage på.
I dette program leger vi, at to micro:bits er dyr. 
De to dyr kan finde hinanden ved hjælp af den 
indbyggede radio.

Video

Kode

https://www.youtube.com/watch?v=efxO2bA6oM0
https://makecode.microbit.org/40483-96147-32916-96018
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Rovdyr/byttedyr
Ude i naturen bliver mange byttedyr jaget af 
rovdyr, der prøver at spise dem. 

I dette program leger vi, at der er ét rovdyr 
(micro:bit med rovdyrprogrammet) og en 
masse byttedyr (mange micro:bits med 
byttedyrprogrammet).
Bemærk: Programmerne til rovdyr og byttedyr 
bygger ovenpå programmet ’Find dyremakker’.

Byttedyr
Dette program til byttedyr hører sammen med 
programmet til rovdyr (nedenfor). 

Byttedyret skal undgå at blive spist. Det kan enten 
være levende eller spist i programmet.

Video

Kode

https://drive.google.com/drive/folders/1d5m8No9OPKOpbUCpnUQoMeS8THTmtW6c
https://makecode.microbit.org/87176-65466-64624-17334
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Rovdyr
Dette program til rovdyr hører sammen med 
programmet til byttedyr (ovenfor). 

Rovdyret skal fange og spise byttedyrene et ad 
gangen. Det udvælger ét bestemt byttedyr ad 
gangen, og først når det er spist, vælger rovdyret 
et nyt byttedyr.

Video

Flowdiagram

https://www.youtube.com/watch?v=NL5JE3xyXgY
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Video

Kode

https://www.youtube.com/watch?v=3se9VpmyL9c
https://makecode.microbit.org/26081-63794-93837-88456
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Kodeark

Tid
’Tid’ i aktivitetshjulet handler om, hvordan der 
tages tid i legen. I de fleste lege er der tit tid med. 
I kan finde to kode-eksempler på tid her på siden. 

De har forskellig sværhedsgrad.
• Spiltid – let til middel
• Spiltid controller og tilfældig tid – middel 

Desuden kan I finde flere eksempler på relationer 
på DR’s ultrabit-side.

Spiltid
I dette program kan I vælge tid i minutter og 
sekunder. Programmet tæller ned, til tiden er gået, 
og legen stopper. Desuden kan tiden vises og 
nulstilles undervejs.

Video

Kode

https://www.youtube.com/watch?v=tkNkr7dn-iU
https://makecode.microbit.org/42067-25320-98350-41547
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Spiltid – controller og 
tilfældig tid  
I dette program er der to ekstra funktioner:

• 1 micro:bit (controller), som holder styr på tiden. 
Den giver besked til alle de andre micro:bits, 
når tiden er gået.

• Tiden vælges tilfældigt et sted mellem 1 minut 
og 5 minutter.

Bemærk: Programmet bygger ovenpå programmet 
Spiltid.

Video

Kode

https://makecode.microbit.org/63375-82259-97864-59130
https://www.youtube.com/watch?v=tkNkr7dn-iU

