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Vi har i forbindelse med undervisningen anvendt I-bøgerne ”Informatik c” fra Praxis og 
”informatik” fra systime. 
 
 
 

 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

  

Titel 1 Computeren og internettets historie og opbygning  

Titel 2 Scratch programmering  

Titel 3 Fremstilling af skumfidus rister 

Titel 4 Databaser 

 
  



 
 
 

Titel 1 Computeren og internettets  historie og opbygning 

Indhold I-bog afsnit 5 ”Personlige data” https://informatik.systime.dk/?id=p1140&L=0 
I-bog afsnit 5 ”Sociale medier” https://informatik.systime.dk/?id=p1121&L=0 
Dr dokumentar ”Privatliv til salg” 
Kan ses via uni-login på http://hval.dk/mitcfu/ 
 
Videoer fra hjemmesiden (i alt 6 små videoer): 
https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/internet-
intro/internet-works-intro/v/the-internet-wires-cables-and-wifi 
 

Særlige 
fokuspunkter 

At se hvordan computeren og nettet har udviklet sig fra at være en lille garage 
produktion, til at den i dag er blevet en integreret del af vores hverdag. 
 

 
 
 

Titel 2 Scratch programmering 

Indhold Korte oplæg fra tavle, undervisningen er fortrinsvis foregået som ”trail and 
error” hvor eleverne har arbejdet med nogle forskellige små projekter i 
programmet ”mblocks”. 
Projekterne har haft overskrifterne ”lav en animation video” ”lav din egen 
lommeregner” og ”programmer en robot”  
Informatik c – Ken Mathiasen s. 177-192 

Særlige 
fokuspunkter 

Strukturering af programmer 

 
  

https://informatik.systime.dk/?id=p1140&L=0
https://informatik.systime.dk/?id=p1121&L=0
https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/internet-intro/internet-works-intro/v/the-internet-wires-cables-and-wifi
https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/internet-intro/internet-works-intro/v/the-internet-wires-cables-and-wifi


 
 

Titel 3 Fremstilling af skumfidus rister 

Indhold Gennemgående projekt hvor eleverne fik et lille oplæg udfra en video, som 
viste hvordan man kan riste en skumfidus ved hjælp af en varmepistol. 
Første fase bestod i at finde og programmere arduino komponenter til 
risteren. 
I forbindelse med design/udformning er der lavet en målgruppe analyse. 
Efterfølgende er der lavet en lille hjemmeside (powerpoint) og 
instruktionsvideo. 
I-bog kapitel 1 https://informatik.systime.dk/?id=p1046 
I-bog kapitel 2 https://informatik.systime.dk/?id=p1064 
I-bog kapitel 5 ”Billeder og farver” https://informatik.systime.dk/?id=p1125 
 
Informatik c – Ken Mathiasen s.144-151 (innovation 4), 157-165 (målgruppe 
analyse), 199-200 (aida model), 213-223 (inteaktionsdesign)  

Særlige 
fokuspunkter 

Design i forhold til målgrupper, styrke elevernes evne til selv at løse en relativ 
løst formuleret opgave. 

 
 

Titel 4 Databaser 

Indhold Et kort forløb hvor eleverne fik et lille indblik i hvordan man opbygger en 
database. 
Informatik c – Ken Mathiasen s. 107-134 
 
 

Særlige 
fokuspunkter 

Ingen  
 

 
 

https://informatik.systime.dk/?id=p1125

