
Coding Class dag 4: Færdiggør produktion 
Opbygning af dagen: 

a. Grupperne gør deres arbejde færdigt (1. og 2. lektion) 

b. Projekterne samles 

c. Fremlæggelse 

d. Deadline 

Den her dag er for mit vedkommende meget mere fast struktureret end dag 2 og 3, og den indeholder rigGg 
megen akGvitet fra underviserens side. Det plejer at være en travl og sjov dag. De første to lekGoner bruges 
på at arbejde færdig (+samle), den tredje og Jerde lekGon bruges på at samle, lave fremlæggelser og lave 
det sidste. Den femte lekGon bruges på at blive helt klar Gl fremlæggelsesdagen. 

- Den største forskel mellem os undervisere er, hvornår vi introducerer, hvordan man ”samler” en 
gruppes projekt. Andreas gør det ved dagens start, og gentager det eNer 10-pausen, hvor de andre 
venter med at præsentere det Gl eNer 10-pausen. 

- Den største udfordring med dagen er, når der er elever, der mener/tror, de er færdige, inden dagen 
er forbi. Det er de ikke. Der kan alGd arbejdes videre på projekterne, og et spil er aldrig endeligt 
færdigt. Få eleverne Gl at tænke på de spil, de selv spiller, og spørg lad dem tænke over, hvorfor der 
stadigvæk kommer opdatering. Foreslå eventuelt eleverne, at de kan arbejde med lyde/design/
fremlæggelser, derudover kan man også, hvis to grupper mener de er færdige, lade dem prøve 
hinandens spil og finde frem Gl, hvad der kan blive bedre. To grupper kan også fremlægge for 
hinanden for at prøve deres fremlæggelser af.  
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a. Grupperne færdiggør arbejdet (1. og 2. lek>on) 
Eleverne starter dagen, hvor dag 3 stoppede. De skal ”blive færdige” med deres projekter – altså arbejde 
mod en deadline. Det betyder, at når dagen er forbi, skal der være ét projekt pr. gruppe i klassens studium, 
og hver gruppe skal have planlagt en fremlæggelse. De to første lekGoner bruges på at arbejde videre. Så to 
lekGoner med samling/fremlæggelser/helt færdigt. Den sidste lekGon bruges på de sidste Gng/øvelse af 
fremlæggelser/opsamling. 

Man kan starte dagen med en opsamling, hvor hver gruppe skal lægge en lille plan for dagen – hvad er 
’need to have’ og hvad er ’nice to have’. Hvad skal hvert medlem af gruppen blive færdige med, før der skal 
samles eNer 10-pausen. 

Sådan samler man et projekt. 
Man kan allerede nu introducere, hvordan man deler i Scratch, så eleverne så småt kan starte selv, hvis det 
giver mening. Ellers gennemgår man det eNer 10-pausen. Hvis man gennemgår det nu, giver man en kort 
gennemgang af nedenstående. Der er skrevet forskellige ekstra Gng på, som hvad man går, hvis en baggrund 
ikke vil gemmes i rygsækken osv., men det er Gl info Gl underviseren og ikke Gl gennemgang i klassen. 

Først skal hvert projekt deles: 

Når man trykker på denne knap, kommer 
man ud på projektsiden: 

Herfra kan man ændre navnet, så det kan 
findes senere af de andre elever i klassen. 
(Det er også her, man kan give sit 
endelige projekt sit navn og lave en kort 
instrukGon Gl spillet, og man kan skriver 
bemærkninger, og hvem der har lavet det 
eller skal takkes i forbindelse med 
projektet. Normalt gennemgås de]e først 
senere.) 

ENer man har givet sit projekt et navn, går man ind i 
”mine Gng”, hvor man vil finde en ny knap, der hedder 
”add to” (på billedet, er ét af projekterne delt): 

Når man trykker på ”add to”-knappen, kommer der en 
drop-down menu, hvor eleverne kun får vist deres ene 
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”klasse”-studium. Når man trykker på de]e studium, ser det ikke ud som om, der sker noget, men nu kan 
alle de andre elever i klassen gå ind i deres studium, ved at trykke ”mine +ng” ! ”my studios” ! åbne 
klassestudiet, finde projektet. 

Hver gruppe skal gøre de]e, og bageNer skal de finde ud af, hvilket projekt, der er størst. Det gør man for at 
finde frem Gl den le]este måde at samle. Hvis en gruppe af tre elever har tre projekter med hhv. 10 sprites/
2 baggrunde, 2 sprites/5 baggrunde og 9 sprites/5 baggrunde, er det altså det sidste projekt, der er størst, 
fordi antallet af sprites + baggrunde er størst, og der derfor er mindst, som skal kopieres. Det kan være 
smart, hvis der er en i gruppen, som er rigGg god Gl at kode, at de – måske sammen med en anden – samler 
projektet. 

Når eleverne skal i gang med at lave samlingsarbejdet, så betyder det, at de(n), som står for det, skal åbne 
de to mindre projekter og kopiere sprites og baggrunde ned i rygsækken 

Man finder de andres projekter ved at gå ind under ”mine +ng” ! ”my studios” ! vælge klassestudiet ! 
vælge det første projekt. Når man har gjort de]e, vælger man ”see inside”  

Så skal man åbne rygsækken (det kan være nødvendigt med fuld skærm for at gøre de]e – (fn+)f11): 

 

Man trykker på bjælken, og 
rygsækken åbner: 

Så har man åbnet sin rygsæk, og den rygsæk er den samme lige meget, hvor man befinder sig i Scratch. Hvis 
jeg går ind i et hvilket-som-helst projekt på Scratch, kan jeg altså tage nogle Gng med mig i rygsækken. 

  |  3 6



Når man tager Gng i rygsækken, gemmes de der. ENerfølgende kan man åbne et andet projekt og kopiere 
sin sprite, baggrund eller kode ind i det nye projekt. Det er sådan, man ”samler” sit projekt.  

Først trækker man alle sine sprites ned i 
rygsækken, og når man trækker en sprite, 
tager man også al koden på den med. 
DereNer skal man tage alle de baggrunde, 
der er nødvendige. De]e gøres ved at 
trykke på ”scener” ! ”baggrunde”  

HereNer kan man trække baggrunde fra 
venstre side ned i rygsækken.  

Når de]e er gjort, åbner man sit ”samlings-projekt”, der som sagt er det største projekt, og så trækker man 
sprites ned i sprite-området, og baggrunde op i baggrundsområdet. OBS. Der kan være problemer med at 
kopiere downloadede baggrunde. Nogle gange gemmes de som en sprite, hvis de]e, gå Gl step 2. Hvis en 
baggrund ikke kan gemmes i rygsækken, tjek først om der bruges den rigGge browser, dereNer genstart 
browser, og hvis det stadig ikke virker:  

• Step 1; kopiér baggrunden gennem vektorformat ! markér ! kopiér. Lav en ny sprite ved at 
tegne selv ! vektorformat ! sæt ind ! træk denne sprite ned i rygsækken.  

• Step 2; når spriten trækkes ud i sprite-området, kopiér da spritens udseende med vektorformat 
! markér ! kopiér ! lav ny baggrund ! vektorformat (formentlig i forvejen) ! indsæt ! 
+lpas størrelse. Done. 

ENer en kort eventuel gennemgang, kan man eNer behov tage en kort status på grupperne. Hvad skal de 
være færdige med inden de næste to lekGoner er ovre? 

b. Samling af projekter og start på fremlæggelser (lek>on 3) 
Formål: Der skal nu samles projekter, og det er kun nogle i hver gruppe, der kan gøre de]e. Når der er 
samlet, arbejder grupperne i Scratch på én computer (normalt, undtagelser sker), og derfor skal resten af 
gruppen akGveres gennem fremlæggelsesplanlægning. 

Hvis nødvendigt starter man med en gennemgang af, hvordan man samler. 

c. Færdiggør fremlæggelser (lek>on 4) 
Dem, der ikke samler, skal påbegynde fremlæggelser. Hvis læreren har nogen præferencer, så følges de, i 
forbindelse med fremlæggelsesform (PowerPoint, talekort, planche, dans). Vi strukturerer fremlæggelser 
forskelligt og nedenfor gennemgås, hvordan man kan præsentere fremlæggelsen for en klasse, der ikke er 
vant Gl at fremlægge. Alle fremlæggelserne skal indeholde: ”Præsenta+on”, ”Mission” og ”Samarbejde” 
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Præsenta+on 
Eleverne præsenterer kort sig selv og deres produkt. DereNer fremviser de deres prototype i Scratch, hvor 
de gennemgår de forskellige elementer og features, de har udviklet.  

Mission 
Eleverne forklarer, hvordan netop deres løsning løser missionen, hvilke valg og fravalg, de har foretaget 
undervejs, og hvilke overvejelser, de har gjort sig.  

Samarbejde 
Eleverne forklarer, hvordan de har arbejdet sammen, hvordan de har struktureret deres arbejde, og 
hvordan de har opdelt projektet. Derudover kan de præsentere, hvordan de kom frem Gl netop denne idé, 
hvordan de startede, og hvad de ikke valgte, og hvorfor de præcis valgte denne idé. Eleverne kan også 
fortælle om, hvad de ville have arbejdet videre med, hvis de havde haN mere Gd. 

AlternaGvt, hvis klassen er meget usikre på fremlæggelser, kan man opsGlle følgende fem hjælpespørgsmål; 

1. Hvem er I? 

2. Hvad har I lavet? – kort, 1-2 sætninger 

3. Fremvisning af jeres projekt (gennemgang i Scratch, hvor I fortæller om de forskellige Gng, I har 
lavet) 

4. Hvordan har I samarbejdet (opdeling af arbejde, koordinering)? 

5. Hvis I havde mere Gd? 

Man kan eventuelt hjælpe eleverne ved at tage en runde og spørge, hvem der skal lave fremlæggelser, og 
hvem der skal samle. Ellers skal eleverne starte med at få styr på det i grupperne. 

Når de har styr på de]e, går de i gang med at arbejde. 

Hvis nogle grupper føler sig færdige med både projekt og fremlæggelser, så tager de fejl. Man kan alGd gøre 
et spil bedre med lyd/design/layout/easter-eggs/osv., men hvis de er stålsa]e på at være færdige, så skal de 
øve fremlæggelser, evt. i opponentgrupper, hvor publikumsgruppen skal sige én Gng, der var god ved 
fremlæggelsen, én Gng de ikke helt forstod, og komme med ét forslag Gl, hvordan man kunne gøre noget 
anderledes. DereNer fremlægger den anden gruppe, og første gruppe skal nu komme med feedback. 

d. Deadline: underviser går rundt og hjælper med færdiggørelse af 
sidste >ng (lek>on 5)  

Indhold i den sidste lek.on: løb rundt og hjælp i 35min, dere<er fælles opsummering og gennemgang af 
studium. 

Når den sidste lekGon påbegyndes, aNaler man et Gdspunkt for, hvornår klassen skal være færdige – 
hvornår man mødes. På det Gdspunkt skal alle grupper have et samlet projekt i klassestudiet og en 
fremlæggelse klar. Når man mødes, gennemgår man studiet og spørger Gl gruppernes fremlæggelser. Hvis 
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eleverne ikke er blevet færdige med fremlæggelserne, kan man høre læreren, om der er mulighed for at 
gøre dem færdige i nogle andre lekGoner eller som lekGer. 

EJer undervisning 
Tilbyd, at du kommer ud på skolen og følges med klassen ud Gl virksomheden Gl gang 5. Du kan også hjælpe 
med at gøre klar Gl fremlæggelser og gøre det sidste helt klart i Scratch. 

Sørg for, at der er helt styr på virksomhedsbesøget.
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