
KRAVSPESIFIKASJON

ARTSBESKRIVELSE SKAPEROPPDRAG

NAVN: Multis Lux Oculis

UTBREDELSE: Kommer opprinnelig fra nattsiden av 
Trappist 1F, i et område kalt Isfjord.

BESKRIVELSE: Virveldyr med tykt spekklag og fire 
føtter. Har to lange halser med selvlysende 
øyne og kan se i mørket.

STØRRELSE: 2 meter i bredden, kan veie ett tonn.

PERSONLIGHET: Lysende intelligent skapning, full 
av godt humør.

Ta utgangspunkt i egenskapene til denne 
skapningen og programmer micro:bit slik at 
Multis kan spille på den. 

Komponer deretter Multis sitt bidrag til 
konserten

1. Multis skal kunne spille ved hjelp av 
sine lysende øyne, og dere må derfor 
bruke lyssensoren på micro:bit.

2. Komponer musikk som skal være del av en 
felles konsert.

3. Bruk pentaton skala.



ARTSKART TRAPPIST 1F PENTATON-SKALAEN

Akaina Skallus Vaglicus

Rotarus Aculeatus Tappus
Vulpes Calidi Capillus

Multis Lux Oculis

Pungus Ambi Magneticus

Penta betyr fem og pentaton-skalaen kalles 
femtone-skalaen. 

Den kan bestå av tonene C D E G og A.

Vi får også en pentaton skala hvis vi bare 
spiller på de svarte tangentene på pianoet.

C D E G A



KRAVSPESIFIKASJON

ARTSBESKRIVELSE SKAPEROPPDRAG

NAVN: Akaina Skallus Vaglicus

UTBREDELSE: Kommer opprinnelig fra dagsiden av 
Trappist 1F, nærmere bestemt på 
småsteinsslettene i Bølgedalen.

BESKRIVELSE: Leddet skalldyr med to myke hoder, 
ett i hver ende. Hodene vagger fra side til 
side og kan trekkes inn i skallet. Taggene 
nederst på skapningen brukes til forflytning. 

STØRRELSE: 120 cm lang når begge hodene er ute.

PERSONLIGHET: Litt langsom og bedagelig. Ofte 
observert i dialog med seg selv

Ta utgangspunkt i egenskapene til denne 
skapningen og programmer micro:bit slik at 
Akaina kan spille på den. 

Komponer deretter Akaina sitt bidrag til 
konserten.

1. Akaina skal kunne spille ved å bevege 
hodene, og dere må derfor bruke 
bevegelsessensoren på micro:bit.

2. Komponer musikk som skal være del av en 
felles konsert.

3. Bruk pentaton skala.



ARTSKART TRAPPIST 1F PENTATON-SKALAEN

Akaina Skallus Vaglicus

Rotarus Aculeatus Tappus
Vulpes Calidi Capillus

Multis Lux Oculis

Pungus Ambi Magneticus

Penta betyr fem og pentaton skala kalles 
femtoneskalaen. 

Den kan bestå av tonene C D E G og A.

Vi får også en pentaton skala hvis vi bare 
spiller på de svarte tangentene på pianoet.

C D E G A



KRAVSPESIFIKASJON

ARTSBESKRIVELSE SKAPEROPPDRAG

NAVN: Pungus Ambi Magneticus

UTBREDELSE: Lever i området på Trappist 1F som 
kalles Nullpol. Det er der natt- og dagsiden 
møtes.

BESKRIVELSE: Fugleliknende skapning med to hoder 
og uten vinger. Hvert hode består av et 
magnetisk snuteparti og et vifteformet øre. 

STØRRELSE: 140 cm høy

PERSONLIGHET: Sosial, lyttende og kjærlig 
skapning. Veldig beskyttende overfor flokken 
sin.

Ta utgangspunkt i egenskapene til denne 
skapningen og programmer micro:bit slik at 
Pungus kan spille på den. 

Komponer deretter Pungus sitt bidrag til 
konserten.

1. Pungus skal kunne spille ved å bevege de 
magnetiske snutene, og dere må derfor 
bruke kompassensoren på micro:bit.

2. Komponer musikk som skal være del av en 
felles konsert.

3. Bruk pentaton skala.



ARTSKART TRAPPIST 1F PENTATON-SKALAEN

Akaina Skallus Vaglicus

Rotarus Aculeatus Tappus
Vulpes Calidi Capillus

Multis Lux Oculis

Pungus Ambi Magneticus

Penta betyr fem og pentaton skala kalles 
femtoneskalaen. 

Den kan bestå av tonene C D E G og A.

Vi får også en pentaton skala hvis vi bare 
spiller på de svarte tangentene på pianoet.

C D E G A



KRAVSPESIFIKASJON

ARTSBESKRIVELSE SKAPEROPPDRAG

NAVN: Vulpes Calidi Capillus

UTBREDELSE: Kommer opprinnelig fra nattsiden av 
Trappist 1F, fra et sted som heter Småbre.

BESKRIVELSE: Pelskledd skapning med to føtter. 
Både halen og de to lange ørene har viljestyrt 
varmeproduksjon.

STØRRELSE: 2 meter høy

PERSONLIGHET: Hissig og rødmer lett

Ta utgangspunkt i egenskapene til denne 
skapningen og programmer micro:bit slik at 
Vulpes kan spille på den.

Komponer deretter Vulpes sitt bidrag til 
konserten

1. Vulpes skal kunne spille ved å bevege de 
varmeproduserende ørene og halen, og 
dere må derfor bruke knappene på 
micro:bit.

2. Komponer musikk som skal være del av en 
felles konsert.

3. Bruk pentaton skala.



ARTSKART TRAPPIST 1F PENTATON-SKALAEN

Akaina Skallus Vaglicus

Rotarus Aculeatus Tappus
Vulpes Calidi Capillus

Multis Lux Oculis

Pungus Ambi Magneticus

Penta betyr fem og pentaton skala kalles 
femtoneskalaen. 

Den kan bestå av tonene C D E G og A.

Vi får også en pentaton skala hvis vi bare 
spiller på de svarte tangentene på pianoet.

C D E G A



KRAVSPESIFIKASJON

ARTSBESKRIVELSE SKAPEROPPDRAG

NAVN: Rotarus Aculeatus Tappus

UTBREDELSE: Kommer opprinnelig fra dagsiden av 
Trappist 1F, fra ur-området Urzuz.

BESKRIVELSE: Klatreskapning med fire bein og 
timeglassformet kropp. Rotarus har fire 
bevegelige snuter øverst på kroppen.

STØRRELSE: 60 cm høy

PERSONLIGHET: Observant, tar inn mange 
sanseinntrykk, raske bevegelser og hurtig 
forflytning.

Ta utgangspunkt i egenskapene til denne 
skapningen og programmer micro:bit slik at 
Rotarus kan spille på den. 

Komponer deretter Rotarus sitt bidrag til 
konserten.

1. Rotarus skal kunne spille ved å bevege 
de fire snutene, og dere må derfor bruke 
knappene på micro:bit.

2. Komponer musikk som skal være del av en 
felles konsert.

3. Bruk pentaton skala.



ARTSKART TRAPPIST 1F PENTATON-SKALAEN

Akaina Skallus Vaglicus

Rotarus Aculeatus Tappus
Vulpes Calidi Capillus

Multis Lux Oculis

Pungus Ambi Magneticus

Penta betyr fem og pentaton skala kalles 
femtoneskalaen. 

Den kan bestå av tonene C D E G og A.

Vi får også en pentaton skala hvis vi bare 
spiller på de svarte tangentene på pianoet.

C D E G A
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