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Undervisningsforløb i Scratch 

 
Undervisningsforløbets titel: 

Programmering i Scratch 
 
Målgruppe: 
4. Årgang projekt med primært fokus på matematik(koordinatsystem som eleverne havde kendskab til inden forløbet) 

 
Omfang: 
To dage à 7 lektioner og en dag à 4 lektioner 
 
Præsentation af forløb eller problemstilling: 

Formålet med forløbene er, at udfordre og udvikle elevernes kompetencer indenfor programmering af spil og små animationer. Eleverne skal 
have kendskab til Scratch programmets forskellige funktioner. 
 
Alle eleverne arbejder med syv forskellige øvelser, som giver eleverne et indblik i programmets forskellige funktioner og muligheder for at 
se, hvordan de ved små ændringer kan videreudvikle nye idéer.  Øvelserne danner base for, at eleverne kan designe deres eget spil eller 
animation. 
 
På baggrund af fælles dialog i klassen, samarbejde, brainstorm i grupper skal eleverne få ideer til eget spil.  
 

Forløbet afsluttes ved, at eleverne begrunder, beskriver og fremviser deres spil og animationer. 

 

Forløbet bygger på en dialogisk og genrepædagogisk tilgang til at arbejde med computerspil, fortællinger og multimodale udtryk med vægt 

på de tre k’er: kollaboration, kreativitet og kommunikation. 

 
Præsentation og brugen af teknologi(er): 

Scratch er et programmeringsværktøj udviklet af MIT, Massachusetts Institute of Technology, et af verdens førende tekniske universiteter. 
Formålet med værktøjet er at gøre det muligt for alle, uanset forkundskaber, at lære at programmere Scratch er gratis at hente, og der er 
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ingen brugerregistrering, eller andre ting der skal udføres, før man downloader softwaren. Man går blot til webstedet, hvor der allerøverst på 
forsiden findes en boks, der hedder Download Scratch. På EMU er der vejledning til at komme i gang med dette værktøj. 
 
Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 
 

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 
 

 Niveau 1  

Jeg skal høre om programmering i 

Scratch 

 

Niveau 2 

Jeg skal løse forskellige 

programmeringsopgaver i Scratch 

 

Niveau 3 

Jeg kan bruge Scratch til at 

programmere mit eget spil 
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Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål, evaluering og undervisningsplan: 
Eleverne får i starten af forløbet udleveret en mappe pr. grupper, hvor hver enkelte elev skal skal evaluere følgende mål både før og efter(VL): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Succeskriterier  
 

     

1 

meget 

usikkert 

 

2 

usikkert 

 

3 

middel 

 

4 

sikkert 

 

5 

meget 

sikkert 

 

1 

 Jeg skal oprette en bruger til 

Scratch. 

     

2 

 Jeg ved hvad Scratch er. 
     

3 

 Jeg ved, hvad et skript, 

kostmere, lyde og sprit er. 

     

4 

 Jeg skal kunne følge en 

vejledning. 

     

5 

 Jeg skal vide, hvordan jeg 

programmerer et spil. 

     

6 

 Jeg kan programmere mit eget 

spil. 

     

7 

 

 

Jeg skal kunne forklare, hvad 

mit eget spil handler om. 

     

8 

 Jeg ved, hvad brainstorm er og 

kan bruge det. 
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Tid og sted Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 
Hvordan skal der 

evalueres?  

 

Dag 1  Niveau 1 

Gruppemapper uddeles 

Evalueringsark udfyldes 

Intro til Scratch 

Klasseundervisning 

Jeg skal høre om 

programmering i Scratch 

 

Fælles på klassen 

Grupperne udfylder 

evalueringsark 

Afkrydsning med dato 

i skema med 

succeskriterier. (VL) 

 Niveau 2 

En elev i gruppen opretter en 

bruger i Scratch. 

Grupperne arbejde med syv 

forskellige små 

programmeringsopgaver, 

hvor de skal følge en 

vejledning nøjagtigt. De kan 

videreudvikle deres 

programmering i alle opgaver. 

Og til sidst er der en 

udfordring, hvor de selv skal 

prøve sig frem til en løsning. 

Jeg skal løse forskellige 

programmeringsopgaver i 

Scratch 

 

 Grupper à 2 til 3 elever 

arbejder sammen om en pc, 

hvor de skiftes til at prøve de 

forskellige opgaver. 

https://scratch.mit.edu/ 

 

Læreren ser det færdige 

resultat på pc 

Dag 2 og dag 3 Niveau 3 

Grupperne brainstorm på 

idéer til deres eget spil. Her 

Jeg kan bruge Scratch til at 

programmere mit eget spil 

 

Grupper à 2 til 3 elever 

samarbejder om at udvikle en 

idé til spil samt at løses 

forskellige udfordringer i 

Grupper afprøver på skift 

hinandens spil samt 

Grupper formidler deres 

https://scratch.mit.edu/


 
 

Scratch-programmering  Side 5 
 

 
 
Teamets evaluering 

Teamet evaluerer løbende. Under forløbet fandt vi (SW og KA) hurtigt ud af dag 2, at eleverne havde bruge for længere tid end beregnet til deres 

egen produktion af spil, derfor blev dag 3 ændret i forhold til den oprindelige plan. Nogle gruppe havde svært ved at nå helt i mål med deres spil, 

fordi enten havde de glemt at logge på fra start, eller de kunne ikke helt ramme det rigtige login. Vi var udfordret ved, at vi havde 10 pc’er pr. klasse. 

Det er ikke nok til forløbet. 27 elever til 10 pc’er giver ikke de bedste arbejdsbetingelser. Nogle grupper fungerede fint, hvor andre grupper måtte 

ændres. Alt i alt nåede de fleste grupper i mål med et produkt, som de var glade for at dele med andre, og endnu vigtigere følte et ejerskab for. 

 

 4. årgangsteam SW, KA, PJ, NL, CA 

hjælpes en del af grupperne i 

gang ved hjælp af 

inspirationsmateriale fra 

andre spil.   

forbindelse med 

programmering. Her henter 

grupperne også hjælp fra 

andre grupper  

https://scratch.mit.edu/ 

ekstra materiale hentes: 

http://4code.dk/spilprogram

mering/scratch-laer-simpel-

spilkodning 

 

idé, programmering, 

erfaringer til hinanden og 

læreren. I formidlingen 

viser eleverne, at de kan 

bruge de nye fagtermer.  

Til sidst afkrydsning med 

dato i skema med 

succeskriterier. (VL) 

https://scratch.mit.edu/
http://4code.dk/spilprogrammering/scratch-laer-simpel-spilkodning
http://4code.dk/spilprogrammering/scratch-laer-simpel-spilkodning
http://4code.dk/spilprogrammering/scratch-laer-simpel-spilkodning

