
Gådejagten er et lille spil, hvor man som gruppe skal 
løse 10 gåder i en historie om at hjælpe med at udvikle 
en fremtidig teknologi.

Formålet med spillet er at introducere eleverne til tek-
nologiforståelse på en legende måde, som giver anled-
ning til at drøfte emnet teknologi og de kompetencer, 
de kommer til at bruge i faget. 

Sådan kommer du i gang 
med gådejagten

Praktisk
2-4 deltagere pr spil.    
Varighed: ca. 30 min.
Du har også fået et introslide og et 
opsamlingsslide.

1) Vis introslide og introducér til 
spillet
2) Giv hver gruppe et spil og lad 
dem starte samtidig. De kan få 
hints fra dig undervejs.
3) Når de er færdige, så vis op-
samlingsslide og sæt refleksioner-
ne i gang hos eleverne.

FAKTA: Teknologiforståelse

Teknologiforståelse er et muligt 
kommende fagområde i folkesko-
len. 

Fagligheden handler om, at elever-
ne skal kunne forholde sig kritisk 
til teknologi og forme den frem for 
blot at bruge den.

Eleverne skal i faget udvikle faglige 
kompetencer og opnå færdigheder 
og viden, således at de konstruktivt 
og kritisk kan deltage i udvikling af 
digitale artefakter og forstå deres 
betydning.

Gådejagt  
Teknologiforståelse



Gåde 1
Der er noget, som ikke virker - og du må derfor finde fejlen - at 
den grønne ledning er brudt. Det er dit hint til at bruge alle de 
grønne bogstaver, og de giver dig ordet.

Løsning = AUTOMATISK

Teknologiforståelse
Det handler om fejlsøgning, som er en af de kompetencer, faget 
søger at give eleverne. Det er en teknologisk handleevne  at kunne 
fremsøge en fejl.

 
 
Gåde 2
Du skal bruge LEGO klodserne til at bygge med. Sæt dem sam-
men som beskrevet her (rød, hvid.. osv) og læg dem ovenpå bog-
staverne, så kommer ordet frem.

Løsning = DATA

Teknologiforståelse
Ordet er data. Samtidig handler det om at designe, og at vi kan 
bruge ideen med at bygge med elementer, når vi vil programmere. 

Løsninger og forklaringer på hver enkelt gåde
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Gådejagten er designet ud fra emnet teknologiforståelse. Så både historie og gåder har en sammen-
hæng med emnet, som eleverne kan opdage og diskutere. Nedenfor får du både løsninger på gåderne 
og vores tanker bag hver enkelt gådes løsning og historie. Baggrunden kan være nyttig viden, når du 
drøfter med eleverne efterfølgende.
 
Grundlæggende er ideen, at man for at løse den enkelte gåde skal bruge kompetencer, man får gennem 
fagomådet teknologiforståelse. Samtidig handler historien netop om, at man som deltager skal hjælpe 
med at teste og udvikle en ny teknologi.  

Gådejagt  
Teknologiforståelse



Gåde 3
Du skal se et mønster, og dit hint er stjernerne. Hvis du fokuserer 
på stjernerne, så får du ordet frem. 

Løsning = NU

Teknologiforståelse
I historien handler det om at udvikle en lynhurtig teknologi. I løsnin-
gen af gåden handler det om at kunne genkende et mønster.

Gåde 4
Du skal forestille dig, at mønten bliver skudt afsted og så skal du 
se, hvad den rammer undervejs. Det giver dig ordet.

Løsning = SIGNAL

Teknologiforståelse
Det handler om at starte en proces og se, hvad der sker, når vi 
sætter det igang. Du skal kunne forstå processen for at kunne 
løse gåden. 

Gåde 5
Her skal du afkode, at du har at gøre med data i et koordinatsy-
stem. Hvis du finder bogstaverne ud fra koordinaterne, så får du 
ordet frem. 

Løsning = VISUEL

Teknologiforståelse
Det handler om at visualisere data, at kunne afkode data og sætte 
det i f.eks. et koordinatsystem.
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Gådejagt  
Teknologiforståelse



Gåde 6
Du skal finde begge dele af billedet og sætte det sammen. Og så 
skal du finde vejen, hvor ”vi får flest mulig med...”.  

Løsning = NETVÆRK

Teknologiforståelse
At forstå netværk er en vigtig del af den viden, eleven skal tilegne 
sig. For at løse gåden her skal eleven kunne afkode, hvordan ele-
menter er forbundet.

Gåde 7
Du skal programmere manden, så han rammer den røde knap. 
Bemærk at han falder ned, når han går lige ud i luften. 

Løsning = LETTE

Teknologiforståelse
Det handler om det grundlæggende i at programmere - at 

designe en proces, så noget planlagt sker. Ordet LETTE handler 
om intentionaliteten; at gøre det let og komme uden om forstyr-
rende tvivl.

Gåde 8
Du skal bytte rundt på bogstaverne for at få ordet. Bogstavernes 
baggrund går fra lys til mørk, det er dit hint til rækkefølgen. 

Løsning = KONSEKVENS

Teknologiforståelse
Du skal kunne mønstergenkende og forstå algoritmen, at vi går 
fra lys til mørk for at løse gåden. 
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Gådejagt  
Teknologiforståelse
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Historien og teknologiforståelse
Det måske vigtigste kompetenceområde finder du i selve 
historien: den digitale myndiggørelse - at vi kan forholde os 
kritisk til teknologien og gennemskue intentionerne bag. 

Eleverne skal i spillet hjælpe en virksomhed med at udvikle 
en teknologi, der ikke virker helt så god og uskyldig, når man 
tænker nærmere efter. De vil fjerne al tvivlen for at sende 
flere pakker!? Du skal sætte strøm gennem en mand for at 
få teknikken til at virke!? Vi bruger meget teknologi uden at 
tænke nærmere over intentionerne bag. 

Virksomheden har et navn, der skjuler en intention. Hvis du 
bytter rundt på bogstaverne i ordet, så får du Stop Tanken. 
Du får hints undervejs i spillet, om at de har et ønske om at 
stoppe tankerne og lade brugeren forbruge uden tvivl, uden 
at tænke sig om - for det kan bremse forbruget.

Gådejagt  
Teknologiforståelse

Gåde 9
Når du undersøger det nærmere, kan du se det. Måske skal du 
længere væk for at få ordet frem. 

Løsning = POST

Teknologiforståelse
Du skal kunne se mønstret og systemet for at løse gåden. Igen 
handler det om mønstergenkendelse.

Gåde 10
Det kræver et offer at løse gåden her... Du skal have fat i den lille 
mand og sætte ham på billedet, så strømmen løber gennem ham. 
Så virker maskinen igen, og når manden dækker ”U”, får du ordet.

Løsning = FUNKTIONEL

Teknologiforståelse
Her skal du tænke over, hvad du bliver bedt om. Du sætter strøm 
gennem manden for at løse gåden. Tænker du altid over, hvad 

teknologierne beder dig om? Det handler om intentionalitet.. 

T E K N A N P O S T


