
Coding Class dag 1: Introduktion 
Opbygning af dagen:  

a. Underviserpitch – Introduktion til CC og kodning (1. lektion) 

b. Intro til Scratch (2. lektion) 

c. Din første app (2. lektion) 

d. Dit første spil  

e. Evt. Udforsk Scratch 

Denne dag har et ret fast indhold, men Gdsrammen for, hvornår og hvor lang Gd man bruger øvelserne 
varierer. 

- Hvis muligt, så inden start snak med læreren om deres rolle gennem dagen – det pædagogiske rum, 
interesse, måske selv lærer de selv noget. 

- Tidsrammen for dagen varierer som beskrevet kra;igt klasser imellem – nogle snakker løs, andre er 
s=lle. En god huskeregel er, at e;er to lek=oner skal man i gang med spil. E;er fire lek=oner senest 
færdig med collision detec=on. 
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a. Intro – Coding Class og kodning (45 min.) 
Denne del har Gl formål at skabe relaGon, lære klassen at kende, skabe interesse for Coding Class, lære 
eleverne om teknologis betydning for job samt ”digital dannelse”.  

Hvem er du? Hvad har du lavet .dligere?  

Arbejdserfaring, interesser, noget kodningsrelateret. 

Dagens program 

Gennemgang af dagens opbygning 
1. Underviserpitch, 2. Intro Gl Scratch, 3. Din første app, 4. Dit første spil, 5. Evt. Udforsk Scratch 

Coding Class-processen fra gang 1 .l gang 5 – virksomhedens rolle, hvornår laver eleverne hvad 
1. gang kodning, 2. gang innovaGonsproces (hvad er innovaGon?), 3. gang pitch (hvad er pitch?) og kodning, 
4. kode videre og blive færdige + fremlæggelse, 5. gang virksomhedsbesøg 

Hvad er kodning? 
- Spørg eleverne, hvad kodning er (skab relaGon og forståelse) 
- Blok- og syntax-programmering, man bruger kodning Gl kommunikaGon med computere, 

kodningssprog er sprog på samme måde som dansk, tysk, fransk, kinesisk, man bruger forskellige 
programmeringssprog Gl at kode forskellige Gng – nogle Gl hjemmesider, andre Gl spil, og noget 
tredje Gl databaser – hvad betyder data? (forskellen mellem syntax-programmering og blok-
programmering) 

Hvad koder vi? 
- Hjemmesider, apps, spil, roboYer, IOT – overgang Gl ’hvorfor er kodning vigGgt’ (fremGdige jobs, 

teknologisk Glstedeværelse/dannelse/forståelse, f.eks. cookies. Den her er fed at bruge noget Gd på 
– gennemgå, hvorfor Coding Class er relevant for dem, at teknologi er overalt, at flere og flere jobs 
inkluderer kendskab/viden om teknologi, og at eleverne o^e er online, at det er vigGgt for dem at 
kende Gl nogle af de udfordringer, der er forbundet med det.  

Link .l Scratch-klasse (lavet på forhånd) 
- Først lige en snak om, at Scratch fungerer bedst i Chrome (Hvad er en browser?) 

- Klassen opreYer brugere i Scratch. De skal bruge deres uni-login (hvis ikke brugt før). Det er 
overraskende, hvor mange elever, der glemmer deres logins. 
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b. Introduk8on 8l Scratch (10 min.) 
I denne del skal eleverne kort introduceres til Scratch 

1. Lav bruger 
Nu begynder ’det seriøse’. Det kan godt være, der har været meget snak indGl videre, og det kan også være, 
der kommer mere snak gennem dagen, men generelt kan man sige, at nu skal eleverne Gl at lave noget, 
hvor det meget har været underviseren, der har været på indGl videre. 

Inden du går i gang, så vis eleverne, hvordan man går ind på Scratch, når man ikke skal opreDe en bruger. 

For at starte et nyt projekt, trykker man på ”Find på”. Nedenfor er et skærmbillede fra Scratch, opdelt i tre 
områder. 

2. Beskrivelse af Scratch 
De tre ”områder” i Scratch; fanebladene, arbejdsrummet og UX-fladen. 

 

Fanebladene (venstre side), hvor man ski^er mellem at kunne arbejde med forskellige Gng; Hvis man 
markerer en sprite kan man se ”kode, kostumer, lyde”, og hvis man markerer scener, kan man se ”kode, 
baggrunde, lyde”.  
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Intro .l Scratch’ forside procesbar (logo, ‘find på’, ‘udforsk’, ‘ideas’, ‘om’) 

Scratch’ brugerflade, hvad har man med at gøre i de forskellige områder, der er, når man arbejder i 
Scratch. Hvis man eksempelvis trykker på globussen, kan man ændre sproget fra engelsk Gl dansk, og 
hvis man trykker på (fn+)f11, laver man fuld skærm, hvilket kan være nødvendigt på computere med 
små skærme. 

 

Når man trykker på ”find på” kommer man ind og kan arbejde i Scratch.



Arbejdsrummet (midten), hvor man koder, tegner, skriver, laver lyde og lignende. 

UX-fladen (højre side), hvor man kan se, hvad slutbrugeren ser. Nedenfor et valg om at arbejde med sprites 
eller baggrunde, gennemgang dem.  

 

c. Din første app (35 min.) 

1. En apps opbygning (2-5 min.) 
Hvordan er en app bygget op? Baggrunde og sprites. Det er vigGgt at forstå forskellen mellem baggrunde og 
sprites, baggrunde er staGske og sprites er dynamiske. Det betyder, at hvis man skal få en Gng i sin app Gl at 
gøre noget, skal den være lavet som en sprite. Det er (næsten) kun sprites, man kan kode. Baggrundene er 
bare der, hvor Gngene sker. 
 

2. Design en app (3-5 min.) 
Gennemgang eller design af app’ens struktur. 
Evt. tre skærme: startskærm, spilskærm, 
slutskærm (game over eller win). Spilskærmen 
bliver udgangspunkt for spillet senere, så den 
laver vi ikke så meget på endnu. Kan med fordel 
tegnes på tavlen. 

3. Lav baggrunde Gl app’en (10-15 min.) 
PræsentaGon af, hvordan man laver baggrunde. 
De fire forskellige måder at gøre deYe: Scratch’ 
bibliotek, tegn selv, overraskelse og hent 
baggrund (upload). Man holder musen over 
den blå cirkel, hvore^er en menu kører op.  
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Kort eksempel på nogle af de .ng, man kan i Scratch 

Kodekategorierne er farvekodede, så de er nemmere at finde og genkende i kode. 

Underviser starter med at spørge eleverne, hvor de tror, man finder noget, der kan få kaYen Gl at bevæge 
sig, ski^e farve osv. Det er fedt at lave en lille kode, hvor man får kaYen Gl at gå i ring, ski^e farve, sig 
noget eller lignende.  

Bage^er kan man kan også gennemgå en ændring i udseendet på kaYens to kostumer.  

Man kan få kaYen Gl at sige miav, man kan bruge kostumer Gl at “få kaYen Gl at gå” eller kaYen kan ski^e 
mellem at være glad og sur, hvis man giver den markerede øjenbryn. 

VigGg pointe er at understrege, at alle koder/scripts skal starte med en hændelse (også kaldet 
startblokke). Det er alGd nødvendigt at kode, hvornår en kode skal foregå, ellers begynder koden ikke. 



Eleverne skal nu lave tre baggrunde, hvor der evt. er nogle benspænd. Det kan være, at spilskærmen skal 
være én farve, slutskærmen skal findes på neYet, downloades og uploades Gl Scratch, startskærmen skal 
enten tegnes selv eller findes i biblioteket. (evt. inkluderes præsentaGon af vektor/bitmap, gøre baggrunde 
større/mindre, ellers gem Gl erfaringsrunde). 

Eleverne går i gang med opgaven. 

(opsamling af elevernes mulige problemer med at lave baggrunde, o^e bitmap/vektor og strækning af 
baggrunde, hvis ikke præsenteret) 

 

4. Lav knapper/sprites Gl app’en (10-15 min.) 
PræsentaGon af, hvordan man laver sprites. De fire 
forskellige måder at gøre deYe: Scratch’ bibliotek, tegn 
selv, overraskelse og hent baggrund (upload).  

Eleverne bestemmer, om de skal bruge 2 eller 3 
knapper. Hvis man laver en sprite, så laver man dem 
ikke på én baggrund, men generelt på alle 
baggrundene. Det betyder, at det er ligemeget, hvilken 
baggrund man laver dem på, og at de ikke forsvinder 
på de andre baggrunde. Man kan med fordel indtegne 
dem på sin allerede-eksisterende tegning af app’en. 

Eleverne laver dem på en valgfri måde. 

 

5. Kod knapper (10-15 min.) 
PræsentaGon af, hvordan man koder en sprite, så baggrunden ski^er, 
når spriten klikkes. Det kan være en idé at spørge, om der er nogen i 
klassen, som har et forslag Gl, hvordan man gør deYe. Man skal sørge 
for at vælge den rigGge sprite, når man koder. Start alGd med en 
hændelse. 

Eleverne koder deres knapper, så de kan ski^e baggrund ved at klikke på deres knapper med musen. 
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Vis/skjul – gentag ovenfor, forklar/spørg klassen, giv fif Gl 3 baggrunde 3 hændelser. Det kan være en idé at 
spørge, om der er nogen i klassen, som har et forslag Gl, hvordan man gør deYe. (Hvis klassen er godt med, 
kan man udvide denne del med at fortælle om, at når man koder noget, så kan man o^e gøre det på mange 
forskellige måder.) Man kan dere^er gå Gl en sværere vis/skjul, hvor der er brugt ’for evigt’ og ’hvis-så’ – 
personligt gør jeg næsten aldrig deYe, og jeg gennemgår den i stedet på dag 3, hvis der er behov. 

 

 

6. Opsamling: første app er færdig! 
Snak om, hvordan en app er bygget op. Det kan være behjælpeligt for eleverne med et eksempel på en app, 
og hvordan baggrunde og knapper bliver brugt i den. Vi bruger alt fra en “zoo-app”, hvor du vælger et dyr, 
og så kan læse om dem, Snapchat, hvor man på forskellige baggrunde enten tager billeder, ser historier eller 
modtager billeder, og en fodboldapp, hvor man kan se forskellige spillere/stadier. 
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d. Dit første spil (De sidste lek8oner – 8dsbrug varierer) 
Formål – 1. Hvad er et spil, 2. Design bane og sprite, 3. Kod styring, 4. Kod collision 
detection, 5. Lav win/loss, 6. Kod en variabel, 7. Lav og kod en fjende 

1. Hvad er et spil? (10-15 min.)  
PræsentaGon af, at vi skal lave et labyrintspil.  

- Først en snak om, hvad der er generelt for spil. Baner, udfordringer, en figur, modstandere, point, 
win/loss osv. Here^er en kategorisering af, hvilken rækkefølge det er nødvendigt at lave de 
forskellige Gng i. Bane og figur først. Here^er kodning.  

- Eleverne får lov Gl at vælge, hvad spillet skal gå ud på. Evt. en mus, der får point af at spise ost, og 
når musen har spist 10 oste, vinder man. Hvis man går ind i en væg, starter banen forfra. Hvis man 
når det, kan man Glføje en kat, der dræber spilleren, hvis den når musen. 

 

2. Lav bane og figur/sprite (10-15 min.) 
Eleverne laver deres figur og deres bane. Banen ses oppefra, og derfor skal figuren/spriten også ses 
oppefra. Hvis de bliver hurGgt færdige, kan de gå i gang med at prøve at lave styring på musen. Sæt gerne 
maksimum antal vægge i labyrinten, fortæl at dagen er Gl for, at eleverne kan lære at kode, og derfor er det 
vigGgste, at de kan lære det, ikke at det bliver mega pænt.  

(Hvis der er nogle i klassen, der er rigGg gode, kan man evt. lade 
dem lave deres helt eget spil, men de skal inkludere de koder, 
underviseren gennemgår; styring, collision detecGon, variabler. 
Hvis der er elever, som ikke har nået med indGl videre, kan man fil 
! ny og så laver de bare deres spil som et nyt projekt. Evt. lav 
banen, så din sprite ikke kan komme gennem et af stederne, så 
eleverne skal ”finde fejl” selv.) 
 

3. Styring af sprite (10-15 min.) 
Når eleverne er færdige med at lave bane og figur (5-10min), så skal vi lave styring på spriten. Spørg klassen, 
om nogen kan gæYe, hvad koden er. Evt. hjælp med at spørge, hvilken blok man alGd starter med, og 
hvilken kategori man skal finde koden for at få Gng Gl at bevæge sig i. Lav 1-4 af bevægelserne med 
piletasterne/wasd aoængig af klassens niveau, og nu skal klassen gøre det samme. De får 5min. (Der findes 
mange måder at lave styring på. De to nedenfor er de leYeste) 

 

  |  7 10



Når de er færdige, så spørger man klassen, hvilke problemer der er med vores labyrint – man går gennem 
væggene, evt. viser steder, man ikke kan komme igennem, og evt. viser problemer med spritens centrum. 
Forklaring af, at når vi koder, så leder vi hele Gden e^er fejl, og at der ikke er noget problem i at begå en fejl, 
men at det er sådan, man arbejder. Først viser man, hvor størrelsen på spriten justeres, dere^er at man 
bare kan ændre i banen, så centrum af sprite. Spriten skal alGd starte samme sted. Nu skal vi så sørge for, at 
man ikke kan gå gennem væggene – Collision detecGon. Hvad betyder det?  

 

4. Collision DetecGon (15-20 min.) 
Forklaring af, at collision detec=on er i alle spil og bruges Gl, at man ikke kan gå gennem vægge, ikke falde 
gennem gulvet, blive ramt af skud og bygge Gng forskellige steder.  

PræsentaGon af ”når man trykker på flaget”. Hvis man åbner ethvert andet end ens eget spil i scratch, skal 
man trykke på flaget for at starte, og denne brik er derfor en ”når spillet starter”-brik.  

- For evigt – næstmest brugt i al kodning.  

- Hvis-så – mest brugte kode i kodning.  

Registrering – vis måde at ændre farve på (tryk på farven, tryk på pipeYen på billedet, hold musen over 
givne farve, tryk). Gå Glbage – hvor mange trin er det? Hjælp med ’hvis man skal gå 10 trin for at komme 10 
trin fremad, hvor mange trin skal man så gå for at komme bagud?”. Eller hvis man ski^er skærm. Man kan 
evt. bruge andre koder end gå Glbage, og det kan være smart at vise både gå Glbage, gå Gl posiGon (x,y) og 
ski^ baggrund. Lige e^er man har lavet koden kan man spørge klassen, hvad der sker, når man rammer en 
væg, gå hen mod væggen, og så (hvis man ikke har akGveret koden), går man direkte igennem. ’Hvorfor 
virker koden ikke?’ – der er næsten alGd en elev, der kommer på, at koden ikke er blevet startet, ellers kan 
man spørge dem om, hvornår koden starter. Den første nedenstående kode er akGveret, hvilket ses med 
den gule streg omkring koden. 

 

 

I det midterste eksempel inkluderes en måde at ”dø” på.  

Hvis man laver en måde at ”dø” på, så skal man også have en ”genstart”-kode: 

Når man har lavet denne kode, finder man hurGgt ud af, at det også giver 
mening at Glføje et ”startsted” for sin figur, og man forklarer, at skærmen er 
bygget op af et koordinatsystem, (evt. spørg klassen, om de har arbejdet med 
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det før, om de ved, hvad akserne hedder, hvad midten hedder). Man kan finde kode Gl deYe under 
bevægelse, og så kan koden kommen Gl at se sådan her ud: 

Hvis man så vil udvide sit spil, så man måske ikke dør første gang, man rør en væg, eller man gerne vil have 
en rende, der kan få spilleren Gl at tabe, kan man inkludere variabler (her mærker jeg den største forskel på 
6. og 7. klasser fagligt. Det er væsentligt nemmere for 7. klasser at forstå variablers betydning, hvor 6. 
klasser nogle gange skal have en meget simpel version). 

 

5. Variabler (20-25 min.) 
Spørg klassen, om de ved, hvad en variabel er. Hvis de ikke ved det, så kan det 
forklares med henvisning Gl skydespil. Et magasin har 10 skud. Spillet husker, at 
der er 10 skud, men hvis man skyder én gang, så er der kun 9 skud Glbage. Det 
husker spillet. Antallet af skud er en variabel – et tal der varierer. Det samme 
gælder point, penge, liv, skjold, kills, levels, Gd osv. Vi laver noget, som musen 
kan få point af. Ost. Man laver en variabel, den skal hedde point, men kunne 
hedde hvad-som-helst. Design hurGgt en ostesprite. Den skal kun være på 
spilskærmen, når man kommer ind på spilskærmen, skal den gå Gl en Glfældig 
posiGon. Dere^er skal vi igen bruge collision detecGon. Når den berører musen, 
skal variablen ’point’ ændres med 1. den skal skjule sig, vente et sekund, gå Gl ny 
Glfældig posiGon, vise sig. Eleverne bestemmer nu selv, hvad deres figur skal få 
point af at berøre. De får lov at arbejde. 

 

6. AI – ArGficial intelligence/KunsGg intelligens (20-25 min.) 
Hvad betyder AI – kunsGg intelligens – vi skal nu lave en meget simpel AI. Det skal være en kat, der skal 
spise musen. Derudover kan man Glføje, at det ikke skal være en normal kat, men en spøgelseskat - hvorfor? 
Fordi så kan den gå gennem væggene, og så er det nemmere at kode (se billedet nedenfor Gl højre). Hvis 
eleverne ikke Gdligere har lavet gameover-skærm, skal de gøre det først. AlGd skal Gng gøres i rigGg 
rækkefølge. KaYen skal starte et bestemt sted på skærmen, alGd pege mod 
musen, og så skal den gå nogle trin. Spørg om nogen 
i klassen kan kode deYe, hvis nej vises det eller 
eleven gennemgår, hvordan det skal gøres. Collision 
detecGon på kaYen – hvis den berører musen, skal 
baggrunden ski^es Gl gameover – lad så vidt muligt 
en elev kode deYe. 

Kan også laves som en ”vogter”, der går frem og 
Glbage (nedenfor). 
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7. Færdig. 
Hvis ekstra Gd/brug for det, kan man give eleverne lov Gl at udforske/prøve spil i Scratch. Snak gerne med 
læreren om deYe, da det kan bruges som afrunding på en for nogle lidt lang dag. Præsentér rygsækken og 
nævn et spil, de kan prøve, der er sjovt. 

HUSKELISTE (Gl næste gang): 
1. Kasser! 

2. Grupper Gl gang 2 

3. Sygdom blandt elever 

Hør læreren, om der er nogen syge elever i dag, hvis der er, så henvis Gl vores bibliotek af videoer, hvis de vil 
nå at indhente. Snak med læreren om, at læreren laver grupper af ca. 3 Gl gang 2. Skriv Gl virksomheden og 
”mind dem om” / ”giv kontakGnformaGoner”. Derudover skal man sikre sig i løbet af dagen eller Gl sidst, at 
Innoboksen er kommet ud på skolen. Det kan give lidt kaos den næste gang, hvis der enten går for lang Gd, 
eller man ikke kan finde den. Afslutningsvis kan man også præsentere for læreren eller elever, hvad de kan 
arbejde med, hvis de gerne vil bruge lidt mere Gd – arbejde videre på projekter, gå ind under ‘ideas’ og 
prøve forskellige Gng, eller søge på et flappy-bird spil og prøve at gøre det Gl sit eget ved at ændre i det. 

Yderligere Gps og tricks: 
Det er næsten umuligt at generalisere om klasser. VigGgst af alt er, at eleverne lærer at skabe kode med en 
hensigt. Altså at de vil have en sprite Gl at bevæge sig, og derfor kan lave en kode eller finde ud af, hvordan 
de kan lære at gøre det. Nogle gange når man ikke hele programmet, og det er ok. Hvis man mangler 
meget, så kan man tage og opsummere kort, inden man går i gang med at kode på dag 3. 

Det er virkelig vig.gt at delag.ggøre eleverne. Spørg dem om .ng, engagér dem, få dem .l at blive 
medskabere på deres produkt. 
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