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Undervisningsforløbets titel:  Musikalsk skaben i Scratch 
 

Målgruppe (årgang/årgange): 4. klasse 

 

Omfang (antal lektioner): 10 lektioner 
 

Præsentation af forløb eller problemstilling: Fremstille lydillustrationer vha rytme og 

stemmebrug 
 

Præsentation og brugen af teknologi(er): I Scratch programmeres lydillustrationer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 
 

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 
Musikalsk skaben:  

Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter 

Lydformning: 

Færdighedsmål: Eleven kan skabe lydillustrationer under anvisning 

Vidensmål: Eleven har viden om analoge og digitale udtryksformer 

Komposition: 

Færdighedsmål: Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i rytme, sprog og 

stemmebrug 

(Vidensmål: Eleven har viden om stemmens udtryksmuligheder i rytme og sprog) 

Opstil læringsmålene og 

kriterier for målopfyldelse 

taksonomisk  

  

Niveau 1  
Kender til, gengive, gentage….. osv.  

Niveau 2 
Forklare, fortælle med egne 

ord….osv. 

Niveau 3 
Analysere, vælge ud, 

undersøg,....osv 

 

I programmet Scratch kan 

eleverne i makkerpar efter 

udførlig anvisning lave en 

lydillustration om et 

instrument fra musik-lokalet. 
  

De kan forklare nogle af 

blokkenes funktion i 

lydillustrationen 

 De kan selv udbygge 

lydillustrationen med 

nye funktioner. 

 

 
 

 
 



Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål  
(Hvordan vil I synliggøre målene for eleverne, og hvordan kan eleverne være med til at formulere kriterier for, om 

målene er nået?) 

Eleverne præsenteres for en færdig lydillustration. Ved hjælp af et afkrydsnings-skema guides eleverne til at 

lave deres egen lydillustration 
 
Undervisningsdifferentiering 
(Hvordan vil I ved hjælp af differentierede mål, forskellige typer opgaver og krav, arbejdsformer, materialer, 

makkerhjælp, vejledninger, ekstra støtte osv. være på forkant ift. at  imødekomme elevernes forskellige 
forudsætninger ?)  

Eleverne skal som udgangspunkt arbejde i makker-par om et fælles projekt, dette er valgt dels for at de kan 

støtte hinanden, dels fordi skolen ikke råder over pc’ere nok 

Som udgangspunkt følges en opskrift men der bliver rig mulighed for mere frit at eksperimentere. 
 

Forslag til evaluering: 
(Hvordan vil I evaluere, så I kan få øje på elevernes progression ?)  
Evalueringerne skal tage udgangspunkt i en afdækning af ”før”-viden og skal omfatte både midtvejsevalueringer og 

slutevalueringer. Der skal være eksempler på evalueringer på følgende 4 niveauer: 
- elevernes egen evaluering ud fra kriterier for målopfyldelse 
- fra elev til elev 
- fra lærer til elev 
- fra elev til lærer 

Evalueringsskemaer vedhæftes 
 
Overvej, om der i evaluering er fokus på:  

- opgaven eller produktets kvalitet 
- fokus/koncentration og samarbejde i elevernes arbejdsproces 

- elevernes evne til at undre sig og selv lægge planer undervejs 
 

Eleverne laver afkrydsningskema. 

Eleverne afprøver hinandens lydillustrationer og giver gode ideer til videre-udvikling. 

Elev og lærer gennemgår afkrydsningsskema og lærer giver gode ideer til videre-udvikling 

 



 

 

Plan 

 

Tid og sted Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 
Hvordan skal der 

evalueres?  

 

1-2 lektion Gennemgang af 

 -programmet Scratch incl 

oprettelse af bruger    

-en færdig lyd-illustration  

-afkrydsningsskemaet. 

Afkrydsnings-skema Makker-par 

Programmet Scratch 

 

Afkrydsnings-skema 

3-5 lektion Eleverne arbejder med 

deres lydillustration i 

makker-par og udfylder 

løbende afkrydsnings-

skemaet 

  Mobiler/tegnepapir  

6 lektion  Eleverne viser i plenum hvor 

langt de er nået og der vil 

være mulighed for at få 

gode råd af andre 

makkerpar. 

Samtidig går vi i dybden 

med hvad de enkelte blokke 

betyder 

   I plenum samler 

eleverne deres viden om 

hvad de enkelte blokke 

betyder. 

Gode råd fra andre 

makker-par 

7-9 lektion Eleverne arbejder videre     Lærer-feedback 



 

 
 
 
Teamets evaluering 
Hvordan vil I i teamet evaluere forløbet? Både lærer og elever har erfaret at programmering kræver tålmodighed og 

præcision. Arbejdet med afkrydsningsskema kræver flere gentagelser før systemet er sikkert. Det vil være en fordel hvis hver 

elev har mulighed for at sidde med sit eget projekt, så makker-arbejde er en mulighed ikke et krav. 
 

 hvordan deler I viden om og får overblik over elevernes udbytte og oplevelse af undervisningen? Vi har hørt 

hinandens fælles-gennemgang og læst elevernes individuelle evalueringer 

 

 hvordan vil I evaluere jeres samarbejde undervejs? Da vi har arbejdet med hver vores projekt med hver 20 elever, har 

vi kun overordnet viden om den andens projekt 
 

 

 hvordan fastholder I erfaringer i teamet, som I kan bruge fremadrettet? Vi vendte elevernes forskellige opfattelse af 

de to projekter og det bliver kunsten at forene ”mest mulig ny viden” med ”det sjove”. 

Læreren  giver en gruppe ad 

gangen feedback 

10 lektion Eleverne afprøver hinandens 

lydillustrationer  

Skriftligt evaluerer vi først 

i fælles-skab på tavlen, 

derefter gør hver elev det 

  Skriftlig fælles og 

individuel evaluering 


