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Skramloteket 
Det natur – tekniske værksted for børn og unge i København. 

Norgesgade 3. 2300 København S 
www.skramloteket.dk 

 

 

 

Information og nyhedsbrev fra Skramloteket 
 

 

 

 
 

Lyt til lyset !   Skramloteket på ”Banen” med DNF 2011. 
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Skramloteket er et natur- og teknikværksted der tilbyder 

praktiske undervisningsforløb til skoler og institutioner.  

Det natur-tekniske værksted er et bidrag til undervisning og 

arbejde med natur/teknik og fysik/kemi. Skramloteket tager 

sit udgangspunkt i ”hands on” undervisning.  

Ved siden af den praktiske undervisning præsenteres eleverne 

for foredrag og forsøg indenfor bl.a. teknologi, elektronik og 

elektricitetshistorie.  

Vi søger altid at skabe en tæt sammenhæng mellem de 

praktiske projekter og den teori / fortælling, som vi formidler.                                             

                                                                                                  

De apparater / ting som eleverne fremstiller på Skramloteket  

er deres, og de får dem med hjem den sidste besøgsdag.               Elever fra Kirkebjerg skole øver sig i at morse. 
 

 

I år har Skramloteket haft besøg af mere end 800 glade børn fordelt over 32 klasser.  

Som altid har vi haft en bred fordeling af klassetrin, som har arbejdet med vores forskellige 

forløb. Vi har også haft besøg af flere fritidshjem, samt et hold fra billedskolen.   

I forbindelse med DNF 2011 (Dansk naturvidenskabs festival) har vi kørt et særligt  

9. klasses projekt med fremstilling af fotofoner ( se side 2 ).   

 

Seminariestuderende på besøg. 

Før jul havde vi besøg af et natur-

teknik hold fra KDAS 

(Lærerseminariet).  

De studerende fik lov at prøve kræfter 

med et af Skramlotekets el-forløb. 

Det betød lodning af en sømbræt 

opstilling og fremstilling af et stykke 

loddekunst, som sidenhen blev 

dekoreret med lysende dioder. 

Vi fremviser gerne Skramloteket til 

fremtidige kollegaer. Vi vil meget 

gerne give inspiration til praktisk 

undervisning i naturvidenskab.  
 

 

Studerende fra KDAS, klar til at lodde 

 

 

Praktikanter på Skramloteket 

I 2011 havde vi en elev fra Heibergskolen i skole-praktik. 

Malthe deltog både i forberedelsen og undervisningen af gruppe 8-9. klasse elever fra 

Blågårdskolen.  
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Dansk Naturvidenskabs Festival 

2011 

Skramloteket var så heldige at 

modtage et sponsorat fra Nordea-

fondens naturvidenskabelige 

festivalpulje. Det skete i forbindelse 

med DNF 2011.  

Det satte os i stand til at udvikle en 

fotofon, og efterfølgende at indkøbe 

print og komponenter. Vi lavede 

herefter et praktisk elektronik - 

projekt med 9. klasse fra Amager 

fælled skole.  

Alle elever i klassen fremstillede 

fotofoner, som senere blev vist frem 

på Københavns hovedbanegård den 

29. september under arrangementet  

”DNF på Banen 2011”. 

 

En fotofon er et samtale-apparat der består af en afsender og en modtager. 

Man taler i mikrofonen og talen laves om til pulserende lys, der modtages i modtager delen. 

Det pulserende lys laves så igen om til lyd der høres i modtagerens høretelefoner. 

 

 
Fotofon sender med mikrofon.                                         Fotofon modtager med høretelefoner. 

 

Apparatet, som eleverne fremstillede, sætter to personer i stand til at tale sammen over en 

kortere afstand. Ved hjælp af forskellige linser kan apparatet bruges over afstande op til 150 

meter. Det er også muligt at koble en Mp3 afspiller til mikrofonstikket og således overføre f.eks. 

musik på samme vis. Det er musik, som pigen på forsiden lytter til. 

 

Opfindelsen af fotofonen går helt tilbage til 1880. Opfinderen var Graham Bell. Når fotofonen 

ikke vandt stor udbredelse skyldes det især, at forstærkeren endnu ikke var opfundet. 

Lydstyrken i apparatet var derfor meget begrænset. At sende signaler via lys har dog sidenhen 

ledt frem til den lysleder-teknologi, som vi i dag anvender i vores kommunikationssystemer.   
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Hvorfor er fotofonen interessant? 

Vi synes at projektet giver et godt afsæt for undervisning i moderne kommunikations teknologi. 

At det er muligt at overføre tale eller andre signaler direkte 

via et pulserende lys, som det sker i en lysleder, bliver 

meget tydeligt i fotofonen.  

En ekstra bonus er, at apparatet lægger fint op til 

undervisning i bølgelære omkring både lys og lyd.  

Dette er vigtige emner for undervisningen i fysik-kemi og et 

oplagt eksamens område til folkeskolens afgangs prøve. 

Skramloteket vil fremover tilbyde dette forløb til  

flere 9. klasser.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever fra 9. klasse, Amager Fælled skole . 

   laver her bølgeforsøg med en slinger fjeder. 

 

 

     Elev fra Kirkebjerg skole holder en lille pause fra det praktiske     
    arbejde. Hun taler med en veninde i den lokale hustelefon. 

 
 

 

To drenge fra Vibenhus skole opdager batteriet. 
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NTS 

Siden NTS (Natur, teknik og sundheds 

centeret) netværkets opstart har 

Skramloteket deltaget i forskellige 

møder og konferencer. I 2011 blev vi en 

del af et lærer-netværk under vores 

lokale NTS afdeling som har 

hovedkontor på Eksperimentarium. I 

januar 2012 afholdt Skramlotekets årets 

første netværksmøde. 

Vores kollegaer fik her lejlighed til at 

afprøve deres færdigheder med 

loddekolberne og vi fik lejlighed til at 

fortælle om vores lokale udgave af 

”hands on” undervisning.            

  
          To glade NTS lærere med deres loddekunst  

                 

 Ny medarbejder på Skramloteket 

1.august blev Yvonne ansat på Skramloteket.     

Skramlotekets ene grundlægger Ivan har valgt at gå 

delvist på pension. Han deler dog stadig ud af sin 

ekspertise på Skramloteket 5 timer om ugen.  

Det gør han sammen med Nicolaj som også har 5 

timer. Nicolaj er studerende på DTU.  

Den daglige undervisning passes nu af :  

Yvonne Herguth Nygaard og Per Saxtorph Jørgensen. 
 

         

        Yvonne hjælper to elever fra Peder Lykke skolen 

 

Ny på Skramloteket 

− af Yvonne Herguth 

 

I april 2011 stod jeg og lavede mad i mit køkken da en 

af mine veninder råbte inde fra stuen at hun havde 

fundet det perfekte job til mig. Min første tanke var at 

jeg havde et job og ikke ledte efter noget andet, men 

efter at have læst stillings opslaget, måtte jeg 

indrømme at hun havde ret. Dette var i sandhed det 

perfekte job for mig.  

Med det samme ringede jeg til Skramloteket og fik en 

aftale om at komme på besøg en eftermiddag. 

Jeg mødte op klokken 15 med en idé om, at dette var 

en lille rundvisning og en kort samtale om jobbet.            Elever fra Kirkebjerg skole afprøver deres både 



Skramloteket Januar 2012 

 6 

Da klokken var 17 var jeg så småt på vej hjem efter en lang samtale om alt mellem himmel og 

jord samt med en endnu stærkere fornemmelse af, at dette var det rigtige job for mig. Jeg gik 

direkte hjem og skrev en ansøgning og fik den sendt af sted. Jeg kom til samtale og herefter gik 

det slag i slag og den 1. august kunne jeg starte som ”den nye medarbejder på Skramloteket”. 

 

Hvordan har det så været at starte på et sted som Skramloteket? For det første gik det hurtigt op 

for mig at dette ikke bare var et nyt job, men nærmest som at få en ny familie. Der er gået en del 

tid med at finde min plads og rolle her på Skramloteket, men det har været og er stadig en 

behagelig proces. Jeg har altid følt mig velkommen og både Per, Ivan og Nicolaj har gjort sit for 

at hjælpe mig til rette.  

Jeg har med stor glæde påtaget mig undervisning i 

elektricitetens historie og finder det fascinerende, at 

elever ned til 3. klasse forstår begreber som atomer, 

jævnstrøm og vekselstrøm når bare det leveres på den 

rigtige måde. Det er fantastiske at se elverne kaste sig ud 

i det praktiske arbejde som de nok for sjældent støder 

på. 

Lidt ”skræmmende” at se, hvor få elever der ved 

hvordan man slår søm i med en hammer! 
       

Elever fra Vibenhus skole hygger sig mens de lodder 

 

Den bedste oplevelse på Skramloteket er nok at se den glæde og koncentration,  

som eleverne møder vores praktiske projekter med. Der er få ting der kan måle sig med at få et 

kram af en elev og siden få at vide, at det har været en af de bedste dage i hans eller hendes 

skoleliv!  

Man kunne spørge om det så var det perfekte job for mig? Efter 6 måneder er jeg stadig ikke i 

tvivl: det er det helt bestemt! 
 

            
              2. klasse fra Peder Lykke skolen inden søsætning af den internationale flåde ! 

 
Vi ønsker jer alle et rigtig godt nytår ! 
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Et par sider fra Skramlotekets gæstebog. 
 
 

 
 
 

       


