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Sommerunivers itet  
 
Sommeruniversitetet er en del af Århus Kommunes sommerferietilbud til 
børn og unge i kommunen. Sommeruniversitetet varer en uge. I 2009 fra 
mandag den 29/6 til fredag den 3/7. Steno Museet i Århus har de seneste år 
holdt Sommeruniversitet for folkeskoleelever fra 4.-7. klasse. Steno Museet 
står for den overordnede planlægning og tilrettelæggelse og lægger hus til en 
del af aktiviteterne. Forskellige institutter ved Det Naturvidenskabelige 
Fakultet bidrager med aktiviteter indenfor de enkelte fag. De første 4 dage i 
ugen var deltagerne fordelt ud på aktiviteter i de enkelte fag. Som afslutning 
på ugen udarbejdede deltagerne en udstilling, som de viste frem til deres 
forældre og søskende. I det følgende beskrives aktiviteterne på datalogi. Hele 
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ugens program kan ses sidst i denne rapport. Sommeruniversitetet er 
beskrevet på http://www.stenomuseet.dk/sommeruniversitet/. 
 
Robert  alene i  verden -  den forladte forlys telsespark 
 
På datalogi havde vi planlagt at bruge LEGO teknik/robot byggesæt som 
materiale i aktiviteten. For at aktiviteten skulle kunne lede frem til produkter, 
som kunne udstilles om fredagen, blev der lagt en ramme om hvad deltagerne 
skulle lave. Rammen var formuleret som en lille fortælling: 
 
LEGO-robotten Robert er kommet til sin yndlingsforlystelsespark og har 
fundet den forladt, faldefærdig og træls. Han havde rigtigt glædet sig til en 
sjov og spændende dag i LEGO-parken men den ligger øde hen og der er 
ingen til at hjælpe ham. 
 
Kan du hjælpe ham med at få forlystelserne sat i sving igen, lave nye 
forlystelser, eller? 
 
Kom og vær med til at bygge videre på historien om Robert med LEGO's nye 
WeDo 
 
Som det ses var det primært byggesættet WeDo vi havde tænkt os at bruge. 
 
LEGO WeDo byggesæt  
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Med WeDo på en computer kan man lave programmer som via en USB 
forbindelse styrer en LEGO-motor og aflæser LEGO-sensorer.  WeDo gør det 
muligt f.eks. at bygge en motor og en afstandssensor ind i en LEGO-
krokodille. Styret af et program på computeren klapper krokodillen munden i, 
når en genstand kommer ind i gabet. Programmerne udformes ved at 
sammensætte en plan af simple handlings- og vente-ikoner f.eks. ikoner for 
motorbevægelse, spil lyd og et ikon som angiver, at programmet skal vente 
vent på, at en genstand kommer tæt på afstandssensoren: 

 
 
Programmet til at styre krokodille munden er f.eks.: 
 

 
 
Programmet som styrer krokodille mundens bevægelser kan i 
dagligdagssprog udtrykkes sådan her: Vent på at en genstand kommer ind i 
munden, luk munden i, spil en lyd, luk munden op igen og begynd så forfra.  
 
Ud over WeDo sættet havde deltagerne adgang til almindeligt LEGO, LEGO 
– Technic samt robotbyggesættet Mindstorms NXT. Det sidste var tænkt til 
de lidt større børn eller børn som havde kendskab til programmering og 
robotbygning. 
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Forlys telsesparken, udst i l l ingen om fredagen 
 
Mandag og tirsdag var de 30 deltagere på besøg på datalogi, 15 hver dag. 
Aktiviteten foregik i et område med borde, stole og rigeligt med gulvplads. 
En halv snes bærbare computere var på forhånd blevet udstyret med WeDo 
programmeringsværktøjet. På computerskærmene kunne deltagerne se forslag 
til LEGO-modeller som f.eks. krokodille modellen der var beskrevet med 
bygge- og programmeringsvejledning. De dansende fugle var en af de andre 
modeller: 
 

 
 
Det var let for deltagerne at komme igang og gik de i stå var der to 
datalogistuderende til stede som kunne hjælpe. Ramme fortællingen var med 
til at give ideer til projekter og i løbet af de to dage blev der bygget og 
programmeret en del mere eller mindre færdige forlystelser til 
forlystelsesparken. Fredag formiddag blev forlystelserne bragt til Steno 
Museet, hvor de om formiddagen blev gjort klar til udstilling.  På udstillingen 
fredag eftermiddag mødte de besøgende traditionelle forlystelser som 
karruseller, men også en hypnosefugl, udkigsdyr og en splatterbil. 
 
Hypnosefuglen 
 
Hypnosefuglen holder øje. Kommer noget for tæt på, drejer hypnoseøjnene 
rundt og fuglen siger en mærkelig boblende lyd som forstærker hypnosen. 
Fuglen er lavet af 2 piger, 11 år. Pigerne byggede videre på en idé fra 
byggekataloget og indsatte en afstandsmåler som næse.  
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I skiosken 
 
I enhver forlystelsespark findes en iskiosk, også i LEGO-parken. Iskiosken 
passes af en LEGO-dame. Damen drejer rundt, når kunder står foran 
betjeningslugen. Samtidigt roterer en parasol ovenpå iskiosken. Iskiosken er 
lavet af to piger, 11 år. Iskiosken er bygget uden model - også et sindrigt 
system af tandhjul som fik damen og parasollen til at rotere samtidigt. 
 
 

  
 
 
Karrusel  
 
Rædselskarrusellen er inspireret af tivoli karruseller, men den passes af en 
”ond operatør”. Når karrusellen starter, drejer den først langsomt rundt i en 
stille tur. Efter et stykke tid stopper karrusellen og turen sætter i gang i 
modsat retning i voldsomt tempo, akkompagneret af publikums skrig. 
Modellen er fra byggekataloget. Opførslen er udtænkt af 3 drenge, 8 år. 
Publikums skrig var en lyd drengene havde indtalt. 
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Roterende hoved 
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Da 3 drenge, 8 år, fandt ud af, at vi havde masser af legetøj, som de måtte 
bruge helt frit sammen med LEGO'et, bare de brugte det til at fortælle en 
historie, tog det dem ikke lang tid at flå hovedet af en dukke, klippe det 
skaldet og sætte det på en motor, så hovedet kunne dreje rundt. De fyldte 
hovedet med røde LEGO-klodser for at få det til at ligne sprøjtende blod. Når 
hovedet drejede rundt, lød et vanvittigt grin. Drengene var meget fascinerede 
af både at hente lyde på nettet og indtale egne lyde. De hentede eller 
indspillede lyde blev manipuleret så f.eks. tempoet i lyden blev sat op eller 
ned. 
 
Nej , jeg vi l  ikke dø 
 

  
 
To piger, 9 år, tog en dukke og opererede en klumpfod fra en baby på dukken. 
Hovedet sad helt løst. Når noget kom for tæt på dukken, hørtes lyden af en 
pigestemme der sagde ”Nej, jeg vil ikke dø”. Så slog den onde mand oppe i 
kuplen en ond latter op og satte gang i maskinen. Maskinen trak benet tilbage 
og sparkede hovedet af dukken. Modellen til det sparkende ben fandt pigerne 
i byggekataloget. 
 
 
Pegasus  
 
Dreng, 10 år, var meget fascineret af en konkret forlystelse, en karrusel i 
Tivoli Friheden i Århus. Derfor ville han bygge sådan en i LEGO. Dette var i 
høj grad et byggeprojekt som endte med en flot drejende karrusel. Til hans 
store skuffelse var det ikke lykkedes at få den til at vippe samtidig med at den 
drejede rundt. 
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Udkigsdyr 
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To piger, 12 år, var i starten lidt ligeglade med alt LEGO'et, men da de fandt 
tøjdyrene kunne de pludseligt godt sætte tingene sammen. Udkigsdyrene 
roterede, når noget gik forbi foran dyrene. 
 
 
Splat terbi l  
 

 
 
 
En dreng og en pige, begge 9 år, indtalte nogen ”splat”-lyde og tegnede  
et billede af et ansigt med en blodig baggrund. Og så gik der en del tid 
med få køretiden for bilen til at passe så splat-lydene blev afspillet på  
de rigtige tidspunkter i forhold til hvornår bilen kørte over det blodige billede. 
 
 
Erfaringer 
 
At have WeDo som omdrejningspunktet i et forløb som Sommeruniversitetet 
har udfordret den måde vi voksne skulle tænke omkring brugen af LEGO som 
materiale. Vi har tidligere gennemført tilsvarende forløb, for samme 
aldersgruppe, hvor LEGO Mindstorms NXT robotbyggesæt blev brugt. I de 
tidligere forløb var udfordring at få LEGO-robotterne til at gøre noget og at 
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finde ud af, hvorfor robotten ikke gør hvad man vil. Fokus var i høj grad at 
lære teknologien at kende. For mange, især os studerende, var det at lære 
LEGO Mindstorms NXT teknologien at kende motiverende og 
underholdende nok i sig selv og samtidig udfordrende nok til at vi sammen 
med børnene kunne være optagede af at bygge og programmere NXT robotter 
i lang tid.  
 
 
Da WeDo blev valgt som det primære materiale blev fokus flyttet. I forhold 
til LEGO Mindstorms NXT følte vi os begrænsede og vidste ikke hvad vi 
skulle gøre med WeDo. Vi kunne jo ikke længere bare have en traditionel 
bygge- og programmeringsudfordring som f.eks. ”Få robotten til at følge en 
sort streg”. Men da vi fandt på at gøre aktiviteten fortællende og legende blev 
WeDo til et rigtigt godt redskab og ændrede den måde vi var sammen med 
børnene. Tidligere var det teknologi for teknologiens skyld. Med WeDo som 
materiale var WeDo blot en del af legen, et redskab vi brugte til at fortælle 
historier om forlystelser i en LEGO-park. På den måde blev børnene 
interesserede i at afsøge hvilke muligheder de havde i WeDo og var top 
motiverede til at lære det meget simple programmeringsmiljø som WeDo 
tilbyder.  
 
Rammefortællingen virkede over al forventning. Havde vi ikke haft rammens 
begrænsning er det svært at forestille sig, at vi kunne have leveret et så 
sammenhængende forløb og at børnenes fantasi kunne indgå så konstruktivt. 
At de vidste det var en forlystelsespark der skulle bygges gjorde, at de turde 
få idéer inden for rammerne, i stedet for slet ikke at kunne forholde sig til at 
starte på bar bund med en computer og en kasse LEGO-klodser. Kort sagt: Vi 
sagde spøgelsestog, resten fandt børnene på. 
 
Ud over WeDo som redskab, blev tøjdyr og plastik dukker inddraget. For en 
del af børnene er den type materialer igangsættende. En anden igangsætter 
var muligheden for selv at indtale lyde, som så kunne spille, når forlystelsen 
var aktiv.  
 
Endelig er udstilling som afslutning på forløbet en motiverende faktor for 
børnene i forhold til at få gjort ting færdige.  
 



 11 

Henvisninger 
 
Beskrivelser af WeDo og Mindstorms NXT kan findes ved at søge lidt rundt 
på http://www.LEGO.com/education/. 
 
  
PROGRAM FOR SOMMERUNIVERSITETET 2009 
  
Mandag 29/6 
  9.00 -   9.30 Præsentation af alle deltagere. Ryste-sammen-lege v/ Line Stald 
  9.30 - 14.45 Aktiviteter på datalogi eller geologi 
14.45 - 15.00 Alle deltagere mødes på Steno Museet  
 
Tirsdag 30/6 
  9.00 -   9.30 Stjerneforestilling i Steno Museets planetarium 
  9.30 - 14.45 Aktiviteter på datalogi eller geologi 
14.45 - 15.00 Alle deltagere mødes på Steno Museet  
 
Onsdag 1/7 
  9.00 -   9.30 Morten Skydsgaard fortæller spændende historier om blod 
  9.30 - 14.45 Aktiviteter i Væksthusene eller på Steno Museet 
14.45 - 15.00 Alle deltagere mødes på Steno  
 
Torsdag 2/7 
   9.00 -   9.30 Aase Jakobsen fortæller spændende historier om skeletter 
   9.30 - 14.45 Aktiviteter i Væksthusene eller på Steno Museet 
 14.45 - 15.00 Alle deltagere mødes på Steno Museet  
 
Fredag 3/7 
  9.00 -   9.45 Hans Buhl fortæller om mobiltelefonens forhistorie 
  9.45 - 12.30 Forberedelse af udstilling  
12.30 - 13.30 Fysikshow 
13.30 - 14.30 Udstillingen sættes op 
14.30 -1 4.55 Reception for forældrene 
14.55 - 15.00 Vi siger farvel 
 
 


