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Undervisningsforløbets titel: 

Programmering i Scratch 

  

Målgruppe: 

5 årgang  

  

Omfang: 

2 X 7 lektioner mandag og tirsdag samt torsdag og fredag uge 39 - desuden mandagen efter til evalueringsdag og fremvisning. 

  

Præsentation af forløb eller problemstilling: 

Eleverne skal skabe deres eget computerspil, dvs de skal lave deres egen programmering i programmet Scratch. Derudover kan de forsøge at 

løse problemstillinger i allerede eksisterende programmeringer af spil. 

  

Præsentation og brugen af teknologi(er): 

Scratch er et online og gratis program, som vi bruger på pc. Der findes pt ingen version til iPad eller mobil. Man finder programmet på 

scratch.mit.edu, og man skal oprette sig som bruger - vores elever opretter sig med deres UNI-login og almindelige kode. 

 

Programmet indeholder en stor database med programmeringer lavet af andre børn og voksne fra hele verden. Programmet giver mulighed for 

at lave deciderede spil, men også forskellige quizzer, præsentationer, animerede historier, og meget andet. Det er nærmest fantasien, der 

sætter grænser. 

 

Vi præsenterer studio.code.org, som er en meget børnevenlig vejledning i programmering, hvor man programmerer Elsa og Anna (fra filmen 

Frost) til at bevæge sig rundt. Man får et indblik i, hvilke funktioner de forskellige kommandoer har. 

  

 

 

 



Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 

https://scratch.mit.edu/projects/78433696/  

Mål: Vores mål er at eleverne skal have indblik i computerspilprogrammering. De skal selv kunne programmere et 

lille spil ud fra deres egen fantasi vha Scratch. De skal have kendskab til, hvad der kræver at skabe et lille 

spil, man kender fra fx mobilen. 

Opstil læringsmålene og 

kriterier for målopfyldelse 

taksonomisk: 

  

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Alle skal: 

Have grundlæggende viden om 

programmet, herunder hvordan 

man opretter en brugerprofil og 

herefter får en figur til at bevæge 

sig med de simpleste 

programmeringsblokke. 

  

Nogle skal desuden: 

Programmere og designe et 

labyrintspil ud fra nogle 

retningslinjer, der er givet på 

forhånd. 

Ændre i programmeringen på et 

eksisterende spil (Flappy Bird 

Clone). 

Forbedre en eksisterende 

programmering (Basic Flappy 

Bat). 

Få skal desuden: 

Lave deres helt eget spil ud 

fra deres viden om 

programmering. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scratch.mit.edu/projects/78433696/


Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 

Målet er nået, når eleverne (grupper af to) har lavet et spil og har forstået, hvad det kræver at skabe et spil, som ligner dem fra mobilen. 

Vi har plakater hængende med delmål, hvorpå eleverne flytter deres navneskilt opad, efterhånden som de rykker nærmere på målet: 

 

Jeg kan programmere mit helt eget spil  

Jeg kan forbedre programmeringen på et eksisterende spil (Basic Flappy Bat) 

Jeg kan ændre i programmeringen på et eksisterende spil (Flappy Bird Clone) 

Jeg kan lave mit eget labyrintspil, som kan spilles af andre 

Jeg kan lave lyd, som afspilles på relevante tidspunkter i spillet 

Jeg kan få væggene i labyrinten til at reagere ved berøring 

Jeg kan lave en baggrund og vægge til mit labyrintspil 

Jeg kan få en sprite til at bevæge sig på en baggrund vha af programmering 

Jeg ved, hvad en sprite er 

Jeg kan oprette en profil på Scratch 

 

“Hvad gør jeg, hvis jeg går i stå?” 

Vi kan laminere denne sætning udskrevet på A3 - så man kan skrive ideer på plakaten med sprittusch. 

  

Undervisningsdifferentiering 

Vi beder klasselæreren om at lave tomandsgrupper i starten af uge 35, som skal godkendes (så er der lidt tid til at justere). Vi er tre lærere til to 

klasser. Vi har to klasselokaler og et alrum til rådighed. Forløbet gentages sidst på ugen med de to resterende 5.klasser. 

Fordi vi laver det samme i begge klasser, har vi mulighed for at rykke rundt på holdene, hvis det er hensigtsmæssigt.  

 

 



Evaluering: 

Vi evaluerer løbende ud fra læringsmålsarket, og når eleverne flytter deres navne, kan alle holde øje med, hvor langt de er nået. Efter første 

dag evaluerer vi med eleverne klassevis i den allersidste del af skoledagen. Efter forløbet har vi en præsentationsdag mandagen efter, hvor 

eleverne ser hinandens produkter og evaluerer ud fra et evalueringsskema. Nogle har måske lyst til at vise deres spil i alle klasser. 

   

 

Vi taler med alle klasser i starten af forløbet om, hvad et godt spil er for 

noget. Med udgangspunkt i elevernes udsagn har vi lavet dette 

evalueringsskema, som alle elever udfylder på et af de andre elevers spil. De 

fleste spil der blev evalueret blev vurderet til “mellem og godt”. 

De fleste elever havde gjort meget ud af at følge den vejledning, vi havde 

givet dem til hvordan spillet skulle opbygges. 

 

 

 

 

 

 

 

Teamets evaluering 

  

Vi hjælper hinanden med at have overblik over alle grupper, idet vi ikke er 100 % fast på én klasse. 

Vi sætter tid af om eftermiddagen til at tale sammen og evaluere på både grupper og produkter. 

Vi skriver aftale og planer ned i et fælles dokument i Google Docs 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan 

  

Tid og sted Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 

Hvordan skal der 

evalueres? 

  

mandag 

8.00-8.10 

protokol i egen klasse    

8.10-8.50 Fælles gennemgang 

Scratch v.KI 5.C  

Fælles gennemgang 

Code.org v HT og MB 5.D 

Skema præsenteres  Fælles gennemgang Håndsoprækning - 

spørgsmål 

8.50-9.30 byt Skema præsenteres  Fælles gennemgang Håndsoprækning - 

spørgsmål 

9.4511.05 programmering i klasserne  1 pc pr 2 elever  

11.05-11.15 evaluering på skema før 

pausen 

 skema grupper á 2 elever  skema 

12.00-13.45 programmering i klasserne    

13.45-14.00 oprydning og fælles 

evaluering 

Håndsoprækning  - 

spørgsmål 

Fælles men klassevis  Håndsoprækning - 

spørgsmål 

     

tirsdag 8.00-  programmering    



11.05 

11.05-11.15 evaluering på skema før 

pausen 

 skema grupper á 2 elever  skema 

13.45-14.00 oprydning og fælles 

evaluering 

Håndsoprækning  - 

spørgsmål 

Fælles men klassevis  Håndsoprækning - 

spørgsmål 

     

torsdag 

8.00-8.10 

protokol i egen klasse    

8.10-8.50 Fælles gennemgang 

Scratch v.KI 5.A  

Fælles gennemgang 

Code.org v HT og MB 5.B 

Skema præsenteres  Fælles gennemgang Håndsoprækning - 

spørgsmål 

8.50-9.30 byt Skema præsenteres  Fælles gennemgang Håndsoprækning - 

spørgsmål 

9.45-11.05 programmering i klasserne  1 pc pr 2 elever  

11.05-11.15 evaluering på skema før 

pausen 

 skema grupper á 2 elever  skema 

12.00-14.15 programmering i klasserne    

13.45-14.00 oprydning og fælles 

evaluering 

 

Håndsoprækning  - 

spørgsmål 

Fælles men klassevis  Håndsoprækning - 

spørgsmål 

fredag 8.00-  programmering    



11.05 

11.05-11.15 evaluering på skema før 

pausen 

 skema grupper á 2 elever  skema 

13.45-14.00 oprydning og fælles 

evaluering 

Håndsoprækning  - 

spørgsmål 

Fælles men klassevis  Håndsoprækning - 

spørgsmål 

     

Mandag uge 

37  

8.00-14.30 

præsentation af spil og 

evaluering 

 elev-evalueringsark   

  

Mandag og (torsdag morgen):  

 

KL. 8.10 KI starter op i B2 med 5.C (5.A tors) og giver intro til Scratch, hvad er et godt spil samt rammerne for mandag og tirsdag samt torsdag 

og fredag varighed ca 40 minutter. 

Kl.8.10 MB og HT starter opgaven med Elsa op i 5.D (5.B tors) B4 Code.org og niveautavle 

 

Byttes kl ca 8.50 

KI i B4 med 5.D (tors 5.B) til kl 9.30 / MB og HT i B2 med 5.C (torsdag 5.A) og laver Code.org og niveautavle 

 

Fra kl 9.30 arbejdes der i klasserne i de par som på forhånd er sammensat. Der arbejdes dagen igennem med de pauser der plejer at være.   

 

 

 

  



 

Konklusion på vores slutevaluering 

Motivation: 

Eleverne har været meget motiverede for projektet, især den første dag. Det var tydeligt, at her var der et emne, som alle kunne relatere til. 

Efterhånden som tiden skred frem, og grupperne blev færdige med første del af målsætningen (at programmere et labyrintspil), var der dog 

forskel på graden af motivation. Nogle syntes stadig, det var virkelig spændende og var næsten ikke til at stoppe (de ville ikke ud til frikvarter). 

Andre havde brug for et skub i den rigtige retning fra lærerne eller inspiration fra klassekammeraterne for at fortsætte. 

 

Grupper: 

Det var tydeligt, at gruppestørrelsen havde en betydning. I de tilfælde, hvor man var nødt til at have én- eller tremandsgrupper var det første 

klart det bedste. Tre er for meget. Men fordi vi stort set kun brugte skolens pc’er, var vi nødt til at tage udgangspunkt i to elever pr pc - hvilket 

også fungerede fint de fleste steder.  

 

Screencast:  

Vi havde lavet to små videoklip, hvor vi viser, hvordan man laver en baggrund, og hvordan man laver den første simple programmering i et 

labyrintspil. Videoerne varer højst to minutter, og de blev lagt på elevintra, sådan at eleverne altid kunne finde tilbage til dem. Der var flere, der 

brugte denne muliighed. 

 

Målsætning: 

Det fungerede godt, at vi havde nedbrudt vores målsætning i en række delmål. Alle var klar over, at det ikke var et krav, at alle skulle nå alt. 

Men vi blev overraskede over, at mange nåede så meget. Allerede første dag havde mindst ⅔ lavet et udmærket labyrintspil, som selvfølgelig 

kunne finpudses og udvikles yderligere. Det gjorde en del faktisk. De blev inspireret af hinanden, og de var gode til at hjælpe hinanden. 

 

Vurderingsskema: 

Generelt blev alle de vurderede spil vurderet hovedsageligt fra “mellem til godt”. Ved nogle spil opstod der ligefrem kø, men også dét klarede 

eleverne selv, ved bl.a at skrive sig op til spillet. 

 

 

 

 

 



Skærmprint af spil med forklaring: 

 

 

 

Naia og Emily: “Kuglen skal bevæge sig op til Pingvinen. Til start kommer der nogle spørgsmål 

som skal besvares. Når kanten berøres kommer der en lyd og man bliver sendt tilbage til start.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdem og Jackline: “Søstjernen skal ned til blæksprutten, på vejen skal man undgå at blive 

fanget af hajen. Man må ikke ramme de hvide streger, hvis man gør det kommer man tilbage til 

start. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nickoline og Josefine; “Fisken skal hen til nøglen, men nøglen skifter position og er på den 

måde svær at fange. Spøgelset skal man undgå, hvis det sker, ryger man tilbage til start. Der er 

tid på hvor lang tid det tager at gennemføre spillet. Rører man væggene ryger man tilbage til 

start. Kommer man i mål er der en lyd og uret stopper.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehria og Lilya: “Der skal klikkes på de forskellige ting og der tælles automatisk point alt efter 

hvor mange gange man klikker. Pointene bliver automatisk lagt sammen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på spil: 

https://scratch.mit.edu/projects/78433696/ 

https://scratch.mit.edu/projects/73958016/ 

https://scratch.mit.edu/projects/78433696/
https://scratch.mit.edu/projects/73958016/

