
Skabelon for undervisningsforløb 

 
Undervisningsforløbets titel: 
Hummingbird på mellemtrinnet 
 
Målgruppe: 
Mellemtrinnet (4.-6. klasse)  

 
Omfang: 
10 lektioner i en undervisningsuge 
 
Præsentation af forløb eller problemstilling: 
Gør en tur på skolebiblioteket mere spændende.  

 

Eleverne introduceres kort til Hummingbird og grundlæggende programmering i Scratch/Snap! ved brug af eksempler fra 

http://www.hummingbirdkit.com/learning/tutorials/example-robots 

 

Herefter går eleverne i gang med nogle bundne opgaver, der giver en indføring i programmeringsdelen, og som viser eleverne mulighederne med 

Hummingbird-teknologien. 

 

Som start på elevernes idéudvikling, foretager de en brainstorm over, hvad der kunne gøre en tur på skolebiblioteket mere spændende. Herefter 

udvælger de deres ide og afgrænser den i form af en problemformulering. 

Ideen udvikles yderligere og eleverne laver en færdig formulering af, hvad deres projekt skal munde ud i. 

Til sidst bygges og programmeres deres produkt og udstilles på skolebiblioteket. 

 

Gruppestrukturer á 2-3 elever. Vi sætter dygtige elever sammen med andre dygtige elever, for at give dem optimale muligheder for at kunne udvikle 

sig. 

 
Præsentation og brugen af teknologi(er): 

http://www.hummingbirdkit.com/learning/tutorials/example-robots


Dette forløb giver eleverne linket mellem teori og praksis. Så de får hands-on erfaringer i forhold til programmering. Programmeringen 

understøtter den logiske tænkning, der ikke kun er en fordel i de naturfaglige fag, men også kobles til det kreative i forløbet. Ved at bruge 

Snap/Scratch gives eleverne en mulighed for nemt at tilgå programmering i en visuel tilgængelig brugerflade, der på mange måder ligner det 

eleverne kender fra diverse spil og andre IT-interfaces. 

Dette i sammenhæng med robot-delene fra Hummingbird, giver eleverne en hurtig respons på deres programmering og en tydelig 

umiddelbar erfaring. 

 
Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 
 

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 
 

Opstil læringsmålene og 

kriterier for målopfyldelse 

taksonomisk  

  

Niveau 1  

Eleverne har viden om, hvad 

algoritmer er; hvordan de 

gennemføres som programmer på 

digitale enheder.  

Eleverne har viden om at programmer 

udføres ved at følge præcise og 

entydige instruktioner. 

Eleverne kan bruge logisk 

ræsonnement til at forudsige 

adfærden af simple programmer. 

Eleverne kan oprette og de-bugge 

(tjekke for fejl) simple programmer. 

Niveau 2 

Eleverne kan designe, skrive og 

debugge programmer, udføre 

bestemte mål.  

Eleverne kan løse problemer ved at 

nedbryde dem i mindre dele. 

Eleverne kan bruge sekvens, 

udvælgelse og gentagelse i 

programmer;  

Eleverne kan arbejde med variabler 

og forskellige former for input og 

output. 

Eleverne kan bruge logisk 

ræsonnement til at  

forklare, hvordan nogle enkle 

algoritmer arbejder og til at opdage 

Niveau 3 

Eleverne kan designe og 

udvikle modulopbyggede 

programmer, som bruger 

procedurer og funktioner. 

Eleverne kan anvende logisk 

tænkning til at sammenligne 

anvendeligheden af alternative 

algoritmer til at løse det 

samme problem  

Eleverne har viden om simpel 

Boolean logik, og deres 

anvendelse. 

Eleverne kan udføre kreative 

projekter, som involverer 

udvælgelse og anvender og 



og korrigere fejl i algoritmer og 

programmer. 

 

kombinerer forskellige 

applikationer, helst på en 

række forskellige enheder, for 

at løse udfordrende opgaver, 

herunder indsamling og 

analyse af data i forhold til 

kendte brugeres behov  

 forstå, hvad algoritmer er  

 forstå, hvordan algoritmer er 

implementeret som 

programmer på digitale 

enheder  

 forstå, at programmer udføres 

ved at følge præcise og 

entydige instruktioner 

 oprette simple programmer  

 debugge simple programmer  

 bruge logisk ræsonnement til at 

forudsige  

 adfærden af simple 

programmer 

  

  

 designe programmer, der 

udfører specifikke mål  

 skrive programmer, der 

udfører specifikke mål  

 debugge programmer for at 

sikre de udfører specifikke 

mål  

 kontrollere fysiske systemer  

 simulere fysiske systemer  

 løse problemer ved 

nedbrydning af dem i mindre 

dele  

 bruge sekvens i programmer  

 bruge udvælgelse i 

programmer  

 bruge gentagelse i 

programmer  

 arbejde med variabler  

 arbejde med forskellige 

former for input  

 udføre kreative 

projekter, som involverer 

udvælgelse og anvender 

og kombinerer 

forskellige applikationer, 

helst på en række 

forskellige enheder, for 

at løse udfordrende 

opgaver, herunder 

indsamling og analyse af 

data i forhold til kendte 

brugeres behov 

 have viden om de 

hardware- og 

softwarekomponenter, 

som udgør et 

computersystem.  

 forstå simpel Boolean 

logik, fx AND, OR og 

NOT, og deres 



 arbejde med forskellige 

former for output 

 bruge logisk ræsonnement 

til at forklare, hvordan enkle 

algoritmer arbejde  

 bruge logisk ræsonnement 

til at opdage og korrigere fejl 

i algoritmer  

 bruge logisk ræsonnement 

til at opdage og korrigere fejl 

i programmer  

anvendelse 

 designe og udvikle 

modulopbyggede  

 programmer, som 

bruger procedurer og 

funktioner 

 anvende logisk 

tænkning til at 

sammenligne 

anvendeligheden af 

alternative algoritmer til 

at løse det samme 

problem 

  

 
Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 
Målene er synlige på en plakat i lokalet. Elevernes inddragelse kommer når deres egne selvvalgte projekter skal relateres til læringsmålene. 
 

Undervisningsdifferentiering 

Der er på forhånd givet muligheder for at kopiere robotter fra de lukkede opgaver, til de elever der ikke har den kreative ide. Der er ikke de store 

krav til læsning, og undervejs vil der være mulighed for at lave/finde forskellige guides til de elever, der har problemer. 

Der er et skema til alle grupper, som giver et overblik over processen - vedlagt. 

 

Forslag til evaluering: 
Sammen med eleverne laves der et evalueringsskema, som de udfylder til udstillingsdagen. Det skal sidenhen sættes i elevernes portefølje. 

Derudover er der den mundtlige evaluering undervejs i forløbet. 

Forløbet bliver skriftlig evalueret i deres elevplan. 

 
Plan 



 

Tid og sted Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 
Hvordan skal der 

evalueres?  

 

1.lektion Opdeling i grupper 

Introduktion 

Regler for brug af hardware 

Oprettelse af Snap-profil 

 Snap/Scratch 

Hummingbird 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.lektion Lukkede opgaver. 

 

Der kan jo være nogen der er 

færdige, og de kan sagtens gå 

videre til næste opgave. 

 forstå, hvad algoritmer er  

 forstå, hvordan algoritmer 

er implementeret som 

programmer på digitale 

enheder  

 forstå, at programmer 

udføres ved at følge 

præcise og entydige 

instruktioner 

 oprette simple 

programmer  

 debugge simple 

programmer  

 bruge logisk ræsonnement 

til at forudsige  

 adfærden af simple 

programmer 

Ved at se om deres 

robotter virker  
3.lektion 

4.lektion 



 
 

5.lektion Brainstorm omkring robotter, 

der kan give skolebiblioteket 

en ekstra dimension.  

Hver gruppe udvælger et 

projekt, og udfylder deres 

projektskema - målene 

udarbejdes i samarbejde med 

en lærer. 

  

Pap 

Limpistoler 

Maling 

Farveprint 

Tuscher  

  

Skemaerne hænges op - 

så der videndeles og kan 

gives feedback fra andre 

grupper. 

6.lektion Eleverne produceres og 

programmerer robotterne. 

  
 Mål fra niveau 2 og 3 

Mundtlig evaluering fra 

lærerne og andre elever 

og grupper. Der lægges op 

til en høj grad af 

vidensdeling. 

7.lektion 

8.lektion 

9.lektion 

10.lektion 

11.lektion 

12.lektion 

13.lektion Robotterne sættes op og 

testes. 

Evaluering 

Igen er det tydeligt om 

robotterne virker - eller om 

grupperne kan forklare 

hvordan de ville får det til at 

virke hvis de havde mere tid. 

Der udarbejdes fælles 

evaluering skema, som 

eleverne bruger i deres 

feedback til andre 

grupper. 

14.lektion 



Teamets evaluering 

Der vil fra teamet være fokus på arbejdsform, læringsmål og tidsrammen. I arbejdet med den skriftlige feedback til eleverne i deres elevplaner, vil 

der være en god mulighed for at teamet evaluere forløb og mål. Med de nye erfaringer in mente vil forløbet være en del af den fælles database med 

gode undervisningsforløb, der er en del af vidensdelings-kulturen på skolen. 

 

  



Projektskema uge 41 

Projektnavn: 
Gruppenavn: 
Skitse med beskrivelse af funktion 
 

Mål (mindst 5, fra niveau 2 eller 3) 
 

Materialer 
 



 
Liste over rettelser i forløbet - husk at skrive noter ned om hvad I har rettet (I må meget gerne sætte fotos ind af prototyperne) 
 

 

 

 

 

 

 


