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Informations - og nyhedsbrev fra Skramlotekets aktiviteter i 2022  
 
Kort om Skramloteket 
Skramloteket er et natur- og teknikværksted, som tilbyder undervisningsforløb til folkeskoleelever i 
Københavns Kommune. Værkstedet er et bidrag til folkeskolens undervisning i fagene natur/teknologi og 
fysik/kemi. Skramloteket tager sit udgangspunkt i ”hands-on” undervisning. Ved siden af den praktiske del 
præsenteres eleverne for foredrag og forsøg indenfor bl.a. teknologi, elektronik og elektricitetshistorie. Vi 
søger altid at skabe en tæt sammenhæng mellem den praktiske opgave og den teori/fortælling, som vi 
formidler. Præsentation af forskellige håndværksteknikker og brug af værktøj er en vigtig del af elevernes 
arbejde på Skramloteket. Desuden får eleverne altid de apparater som de selv har fremstillet med hjem på 
deres sidste besøgsdag.  
 

  
Figur 1. Der udvises altid stor koncentration når børnene lodder (t.v.) og  

ligeledes lyser stoltheden ud af børmeme, når de færdige apparater afprøves (t.h.). 

 
2022 på Skramloteket 
I 2022 er der sket mange nye ting på Skramloteket. Ved årets 
begyndelse startede vores nye naturfaglige underviser Kathrine Segel. 
Kathrine er uddannet cand.scient. i konservering. Sideløbende har 
Kathrine undervist og forsket indenfor det naturvidenskabelige område. 
Kathrines kombination af håndværksmæssig erfaring og naturviden-
skabelig formidling passer perfekt ind i Skramlotekets kerneværdier og 
er noget som vi sætter stor pris på at kunne tilbyde vores besøgende 
børn. 
 
 
 

Figur 2. Skramlotekets nye underviser 
Kathrine 

http://www.skramloteket.dk/
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Efter et par turbulente år på grund af corona, har vi i 2022 haft fuld booket for undervisningsforløb, og vi har 
nydt at værkstedet igen har været fyldt med glade børn. I 2022 har Skramloteket således haft besøg af ca. 
900 elever fordelt over skoler fra de forskellige skoledistrikter i København. Vi har bl.a. bygget hjuldampere 
med elastikmotor med 2. klasses elever og fortalt dem om skibsfart og navigation. 
 

   
Figur 3. Fremstilling og afprøvning af hjemmebyggede hjuldampere med elastikmotor.  

På billedet til højre er Per ved at hjælpe en pige med at fremstille en hjuldamper. 

Eleverne fra 3.-4. klasse har lært lodde og herefter konstrueret et lille personligt kunstværk i kobber, hvorpå 
der blev monteret små farvede lysdioder, som blev koblet på et simpelt elektrisk kredsløb. Sideløbende har 
de fået foredrag om elektricitetshistorie. De lidt ældre elever i 4.-6. klasse har i forbindelse med deres besøg 
skulle fremstille deres egen astabile multivibrator (AMV), som kort fortalt er et apparat der transformerer 
jævnstrøm fra et almindeligt 9V batteri til vekselstrøm. På denne måde kan man efterfølgende få lysdioderne 
på deres personlige kunstværk til at blinke, fordi strømmen hele tiden ændrer retning. Derudover har vi 
bygget lys-thereminer med en del 7. klasses elever. En theremin er verdens første elektroniske musik-
instrument, som blev opfundet af Leon Theremin i 1920. I Skramlotekets udgave af instrumentet ændres 
frekvensen af den lyd apparatet udsender, alt efter hvor stor en mængde lys, der rammer apparatet.  
 

    
Figur 4. Eksempler på elektriske kredsløb lavet af elever i 4. klasse i løbet af 2022. 
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Big Bang 2022 i Odense 
I april deltog Skramloteket traditionen tro med et arbejdende værksted og en udstilling af elektroniske 
apparater på Big Bang lærerkonferencen i Odense. Det var dejligt igen at hilse på kolleger fra nær og fjern, 
ovenpå 2021’s online event. Mange var forbi vores stand for at lodde en kobberskulptur med lysende 
diodelamper. Andre kom for at nørde elektronik og afprøve de mange apparater i vores udstilling. 
Skramloteket havde i forbindelse med konferencen i Odense udarbejdet to nye informationsfoldere om vores 
to nyudviklede undervisningsforløb, som er målrettet elever i folkeskolens afgangsklasser. Forløbene 
omhandler teknologiske milepæle hhv. ultralydsdetektoren og fotofonen. Grafiker Therese Røndum 
Frederiksen står bag de to folderes visuelle udtryk.  
 

 
Figur 5. Skramlotekets folder om ultralydsdetektoren.  

Folderen kan downloades i læsbar størrelse på Skramlotekets hjemmeside.  

 
Science EXPO - Unge Forskere i Øksnehallen 
Sidst i april havde Skramloteket ligeledes en stand på Science EXPO - Unge Forskere i Øksnehallen. Under det 
storslåede arrangement kunne besøgende opleve 150 af landets mest talentfulde unge forskere fortælle om 
deres nyskabende forskningsprojekter, samt opleve og arbejde med teknologi og naturvidenskab hos de 
mange udstillere. På Skramlotekets stand havde besøgende børn mulighed for at lodde deres egen 
kobberskulptur med lysende diodelamper, og afprøve en masse elektroniske apparater. Som vanligt var der 
MEGET lang kø til vores aktivitet og der blev loddet mere en 100 små elektriske kredsløb. Derudover var det 
for os interessant at høre om de mange naturvidenskabelige projekter, som børn og unge rundt om i landet 
har udviklet. Det lover godt for Danmarks fremtid.  
 

  
Figur 6. Skramlotekets stand med loddebord og udstillingen på under Science Expo 2022 i Øksnehallen.  

Traditionen tro var der stor aktivitet ved Skramlotekets loddebord (t.h.). 
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Udflugt til European Spallation Source (ESS) og Max IV i Lund 
Fredag d. 2. september var Skramlotekets ansatte på udflugt med Fysiklærerforeningen til ESS og Max IV. ESS 
er et planlagt forskningscenter, som kommer til at rumme et gigantisk mikroskop, der virker ved 
neutronspredning. Når mikroskopet engang er færdigt vil man kunne fotografere og filme enkelte atomer i 
mange materialer. MAX IV centeret, som ligger i umiddelbar nærhed af ESS, er et avanceret anlæg som 
bruges til synkrotronstråleforskning. Som altid er det utroligt inspirerende at være på udflugt med 
Fysiklærerforeningen, og få noget ny viden, som vi kan inddrage i vores undervisning.  
 

  
Figur 7. Skramlotekets medarbejdere, Per, Ivan og Kathrine under deres besøg til ESS og Max IV. 

 
Naturvidenskabsfestival i uge 39 
Sidst i september havde Skramloteket i forbindelse med den  årligt 
tilbagevendende Naturvidenskabsfestival besøg af to 3. klasser fra 
Heibergskolen, som fremstillede deres egen elektromagnetiske 
sommerfugl og hørte om H.C. Ørsteds store opdagelse af elektro-
magnetismen og hvad det fik af betydning for verden.  
 
Girls Day in Science 
Som noget nyt deltog Skramloteket i september 2022 i arrange-
mentet Girls Day in Science. Girls Day in Science er en årlig 
kampagnedag, hvor virksomheder, organisationer og uddannelses-
institutioner inviterer piger i 4.-10. klasse indenfor til en dag med 
fokus på naturvidenskab og teknologi. Formålet med arrangementet 
er at slå et slag for at få flere piger til at vælge en fremtid indenfor 
naturvidenskab, teknologi, IT og håndværk gennem inspiration fra 
rollemodeller. Det er Naturvidenskabernes Hus som står bag Girls 
Day in Science. 
 
 
På Skramloteket havde vi svært ved at koge vores aktiviteter ned til én enkelt dag, da vi altid stiler mod at 
vores besøgende elever har et fungerende, selvbygget apparat med hjem. Vi valgte derfor at udbyde et 2-
dagsforløb om fotofon-teknologien til piger i 9. klasse. Skramlotekets undervisningsforløb om fotofon-
teknologien er udviklet med støtte fra Novo Nordisk Fonden.  
  

Figur 8. Elektromagnetiske sommerfugle 
fremstillet af elever i 3. klasse under Natur-

videnskabsfestivallen i uge 39. 
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Kort fortalt er en fotofon er et apparat til overførsel af data ved hjælp af lys. Alexander Graham Bell opfandt 
fotofonen allerede i 1880, men den blev ingen succes i sin samtid, da man på daværende tidspunkt ikke 
kunne forstærke lyd. Fotofonen blev dog videreudviklet ad flere omgange, fx i forbindelse med 2. 
Verdenskrig, hvor tysk militær udnyttede at man med en fotofon kunne sende signaler, som var svære at 
opfange og afkode for de allierede styrker. Fotofon-teknologien er grundlaget for nutidens trådløse 
transmission af data, hvor digitale signaler sendes som lysglimt gennem lysledere, der består af glastråde. 
 

Fotononen består af to apparater, en transmitter og en 
receiver. Transmitteren omformer en elektrisk svingning til 
en lyssvingning. Det svingende lys modtages af receiveren 
som igen omformer det svingende lys til strøm. Skram-
lotekets transmitter-fotofon kan tilsluttes høretelefon-
indgangen på en mobiltelefon. Når der afspilles musik på 
mobilen vil den svingende strøm, fra høretelefonudgangen 
analogt omsættes til en lys-svingning i en LED lampe. 
Receiveren anbringes fx 5 meter væk. Lys-svingningen vil 
nu modtages af en lysfølsom modstand apparatet og det 
svingende lys omformes herefter til strøm som forstærkes 
og musikken sendes så ud gennem en højttaler tilsluttet 
receiveren.  

 
5.-6. oktober fik Skramloteket besøg af 20 piger fra 9. klasse. Pigerne skulle i løbet af de to dage lære at lodde, 
så de kunne fremstille deres egen fotofon. Derudover hørte de om fotofon-teknologien og fik et 
rollemodelsforedrag af Kathrine, der fortalte om sit konservatorarbejde og erfaring med naturvidenskabelige 
forskning. Ved besøgets afslutning kunne alle pigerne med stor succes tilslutte deres egen mobiltelefon til 
den selvfremstillede fotofon-transmitter, og høre musikken i et har øretelefoner, som var tilsluttet 
receiverapparatet. Således kunne de med egne øjne selv erfare, hvordan fotofon-teknologien virker.  
 

   

  

Figur 10. De besøgende 9.klasses piger monterer, lodder og afprøver deres  
fotofoner i forbindelse med arrangementet Girls Day in Science. 

Figur 9. Skramlotekets fotofon transmitter og receiver. 
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Lærerkursus i fotofon-teknologien 
I november måned var det endelig muligt at afholde det planlagte 3-dags lærerkursus i fotofon-teknologien. 
Projektet omkring fotofon-teknologien er (sammen med projektet om ultralyd (s. 3, fig.5) udarbejdet som et 
fællesfagligt tema til den naturfaglige afgangsprøve efter 9. klasse, da emnet på forskelligvis kan inddrages i 
alle de fire naturfag samt i den samfundsfaglige undervisning.  
 
15.-17. november havde vi besøg af interesserede lærere fra hele landet, som i løbet af de tre dage dykkede 
ned i forskellige aspekter omkring teknologien og fik inspiration til hvordan de kan anvende emnet i deres 
egen undervisning. Og deltagerne skulle selvfølgelig også fremstille deres egen apparater. I den forbindelse 
var vi så heldige at få besøg af vores tidligere kollega Yvonne Herguth, som bidrog med viden og faglig indsigt.  
 
På baggrund af sponsoreringen fra Novo Nordisk Fonden var det mulig at tilbyde alle deltagere at få et 
klassesæt bestående af printplader og diverse elektroniske komponenter, så de efterfølgende er i stand til at 
arbejde med fotofon-teknologien med deres egne elever.  
 
 
Gæstebogen 
Traditionen tro har mange af vores besøgende gæster efterladt søde kommentarer til os i vores gæstebog. 
Her er 4. D fra Damhusengens skole som har skrevet:  
 

 
Figur 11. Man bliver altid glad af at læse de mange kommentarer fra børnene i vores gæstebog.  

Sigrid har fx skrevet:  "Det har været en af de fedeste oplevelser i mit liv". 
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Stillingsopslag 
I efteråret 2022 opslog vi en fysiklærer stilling på Skramloteket. Ved siden af arbejdet blev der derfor holdt 
samtaler med en række udvalgte kandidater. 1. februar 2023 får Skramloteket således en ny medarbejder. 
Vi har ansat en erfaren fysiklærer her fra Distrikt Amager.  Vi glæder os til at præsentere vores kommende 
medarbejder i næste nyhedsbrev. Ivan og Per arbejder stadig aktivt på Skramloteket - dog fremover på nedsat 
tid. 
 
 
Det kommende år på Skramloteket 
Skramloteket er allerede fuldt booket i første halvdel af 2023, og vi glæder os til at få besøg af en masse børn, 
som skal lære om elektronik, lyd og morseteknologi. Derudover deltager Skramloteket med stande på Big 
Bang i Odense og EXPO 2023 i Øksnehallen.  
 
 
Godt nytår! 
 
Per, Kathrine og Ivan 
 
 
 

       
Figur 12. En nytårskat med lys i hatten flankeret af Benjamin Franklin med drage (t.v.) og en ”rigtig” drage (t.h.) ! 

Det er kun børnenes fantasi der sætter grænser.  
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                                                  Figur 13. Et kig ind i "maskinrummet" - Skramlotekets store loddeværksted. 

 

       
Figur 14. Tre børn i gang med lodning af kobberfigurer. 

 

 
Figur 15. En 3. klasse viser deres færdigbyggede apparater frem ! 


