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Hands on –
desværre, men…

Bliv god til Scratch på 
Piratskibet.dk



Hvad er Coding Class?

• Hvem står bag?

• Hvorfor opstod Coding Class

• Hvor mange?

• Hvordan bliver man en del af Coding Class



Coding Class



Virksomheder



En uge med Coding Class

• Kick off kursus med lærerne og virksomheder  - 2 timer

• Eleverne 5 x 5 timer

• CC klarer kontakt med virksomheder

• Lærerne vælger dato – det store puslespil

• Virksomhedsbesøg

• 2 måneders forløb









Dag 1



Dag 2 design



Innovationsmodel



Dag 3 præsentation og feedback



Dag 4



Dag 5 Løvens hule



Missioner



Missioner



Eksempler på 
missioner

Fremtidens digitale interaktive 
legeplads, Cospaces, Lekolar

Virtuel præsentation af ungdomsøen, 
Cospaces, Ungdomsøen

Klimakrigen og genbrug, Scratch, 
Khora

Find rundt med Minecraft på museer 
og biblioteker, Microsoft





Jeg tror, ser, oplever, påstår

• Eleverne får teknologiforståelse ved arbejdet med problemstillinger

• Autentiske problemer øge elevernes motivation?

• Skolen bevæger sig fra reproduktion til design og problemløsning

• Scenariedidaktik, PBL…

• Vi skal arbejde på elevernes digitale dannelse

• Vi skal arbejde med fejl 

• Børn skal ikke programmere, men kunne forestille sig, hvad man kan skabe 
med teknologien og tage ejerskab til løsningerne

• Viden er foranderlig og problemerne kræver nye redskaber, så eleverne 
skal kunne søge viden, undersøge og foreslå løsninger



Opsamling

• Man kan bruge Coding Class som inspiration til egen undervisning

• En måde at komme i gang med teknologiforståelse på skolen

• Der findes mange gratis ressourcer, Scratch, Cospaces…

• Mange teknologiforståelsesforløb på forlagene

• Go go go



Vil du vide 
mere om 
Coding 
Class?

Kontakt 

Mette Lundberg

mel@itb.dk



Links

www.piratskibet.dk

https://www.codingclass.dk/

https://codingclassodense.dk/

https://telepost.gl/da/nyheder/tele-post-og-
kommuneqarfik-sermersooq-saetter-kodning-paa-
skoleskemaet

www.tekforsøget.dk

http://www.piratskibet.dk/
https://www.codingclass.dk/
https://codingclassodense.dk/
https://telepost.gl/da/nyheder/tele-post-og-kommuneqarfik-sermersooq-saetter-kodning-paa-skoleskemaet
http://www.tekforsøget.dk/


Link til elevproduktioner

Lekolar: Fremtidens legeplads https://edu.cospaces.io/BYQ-ZHW

Ungdomsøen: Virtuel præsentation af Ungdomsøen https://edu.cospaces.io/NRT-NSD

Biofos: Hvad må komme i Toilettet? https://scratch.mit.edu/projects/448697359/

21Steam: Focus på A´et i Steam: https://scratch.mit.edu/projects/452530818/

https://edu.cospaces.io/BYQ-ZHW
https://edu.cospaces.io/NRT-NSD
https://scratch.mit.edu/projects/448697359/
https://scratch.mit.edu/projects/452530818/


Tak for nu
Lis.zacho@gmail.com


