
 

Del/boble  1: Starter 2: Inngang 3: Idéfase 4: Kom i gang med Scratch 5: Ta i bruk Scratch 6: Presentasjon 

Tidsramme 10 min 15 min 15 min 45 – 60 min 45 – 60 min 15 min 

Lærer gjør Viser bilder av ulike 
kort.   
Gjennomfører tenk-par-
del med elevene.  

Viser kort, setter elevene i 
gang med diskusjon, 
oppsummerer diskusjonen, 
og introduserer oppdrag.   

Ber elevene trekke kort og 
setter de i gang med 
idémyldring 

Deler ut heftet «kom i gang 
med Scratch»,  
Setter elevene i gang med 
oppgaver.  

Setter elevene i gang med 
Scratch.   
Går rundt og spør elevene 
spørsmål.  
Gir ekstra utfordringer til 
de elevene som blir fort 
ferdig  

Setter sammen to og to 
elevpar, ber de presentere 
for hverandre. 

Elever gjør Gjennomfører tenk-par-
del.  

Diskuterer og lytter til 
oppdrag. 

Trekker kort, idémyldrer, 
skriver stikkord.  

Jobber seg gjennom kom i 
gang med Scratch-heftet.  

Undersøker mulighetene i 
Scratch og designer kortet.  

Gjetter hverandres 
mottaker og anledning. 
Forteller om virkemidler 
som er brukt.  

Valg lærer Setter tidsramme. Setter tidsramme. 
Velger programmet som 
skal brukes i aktiviteten  

Setter tidsramme. Setter tidsramme.  
Vurderer om elevene 
trenger øvingsoppgaver 
eller ikke. 
Velger ut hvilke oppgaver 
elevene skal gjøre.  

Setter tidsramme. Setter tidsramme.   
Velger presentasjonsform.  

Valg elev Begrunner hvilke kort 
som hører til hvilken 
anledning og mottaker.  
Velger hvem i gruppa 
som presenterer 
svarene.  

 
Velger hva slags type kort 
de vil lage og hva det skal 
inneholde.   
Velger hvor avansert de 
ønsker at kortet skal være. 

Velger hvor nøye de vil gå 
gjennom heftet, og hvor 
mye øving de trenger før 
de starter med oppgaven.  
 

Velger hvilke virkemidler de 
vil bruke i kortet sitt. 
Står fritt til å utforske og 
lete etter elementer fra 
Scratch som passer til 
kortet.   

Velger hvilken rekkefølge 
og på hvilken måte de vil 
gjette og presentere for 
hverandre.  

Støttestrukturer PowerPoint med 
illustrasjoner av kort.  

 
Kort som skal sette i gang 
kreativ idémyldring.  
Mulighet for å trekke på 
nytt hvis de ikke kommer 
noen vei.  

«Kom i gang»- heftet med 
øvingsoppgaver for 
nybegynnere i Scratch.   

«Kom i gang med Scratch»-
heftet kan deles ut ved 
behov.  
 
Ekstra utfordringer og ting 
som kan legges til kortet fra 
lærer  
 
Spør to medelever før du 
spør lærer.  

 


