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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 HTML+CSS  

Titel 2 Privatliv og sikkerhed på nettet 

Titel 3 Programmering af app (AppLab) 

Titel 4 Programmering af spil (Scratch) 

Titel 5 Databaser og modellering af data 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

 

Titel 1 HTML + CSS 

Indhold Forløb med fokus på grundlæggende programmering i HTML og CSS. Til sidst i 

forløbet (overlappende med det efterfølgende forløb) arbejdes med at sætte og af-

læse cookies. 

 

Kernestof: 
- HTML-tags + CSS-koder (https://www.w3schools.com/) 
- Egne handouts 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

Forløbet har haft særligt fokus på at udvikle elevernes evne til at: 

 
- løse et mindre problem ved at beskrive problemet, samt designe, realisere og 

afprøve et it-system gennem brugerorienterede teknikker 
- give eksempler på, hvordan it-systemer har betydning for og påvirker men-

neskelige aktiviteter 
- redegøre for generelle principper bag it-systemers arkitekturer ved udarbej-

delse af it-systemer og tilpasning af eksisterende it-systemer 
- identificere basale strukturer i programmeringssprog, modellere programmer 

og anvende programmering til udvikling af simple it-systemer 
- redegøre for udvalgte elementer i et interaktionsdesign, samt realisere ud-

valgte interaktionsdesign i et konkret it-system og tilpasse eksisterende de-
sign og systemer 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, fremlæggelser, use-modify-create 

 

Retur til forside 

https://www.w3schools.com/


 

Side 3 af 6 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

 

Titel 2 Privatliv og sikkerhed på nettet 

Indhold Forløb med indledende fokus på internettes arkitektur, herunder grundlæggende 

protokoller. Herefter fokus på datasikkerhed og den afledte problematik omkring 

privatliv på internettet. 

 

Kernestof: 
- ” Din telefon kan blive aflyttet” (Berlingske) 
- ” I Chicago afgør politiets hemmelige algoritmer, om du er en trussel” (Po-

litiken) 
- ”Cookies bestemmer dine reklamer” (Forbrugerrådet Tænk” 
- Film: Minority Report (Steven Spielberg, 2002) 
- Præsentation: Brugertracking (fra informatik-gym.dk) 
- Videoer fra Khan Academy: ” IP Addresses & DNS”, ”Packets, Routing & 

Reliability”, ”HTTP & HTML” 
- NovaLabs: Cybersecurity (pbs.org) 

 

Supplerende stof 
- ” Vejledning til cookie-bekendtgørelse” (Erhvervsstyrelsen) 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har haft særligt fokus på at udvikle elevernes evne til at: 

 
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag 
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
- give eksempler på, hvordan it-systemer har betydning for og påvirker men-

neskelige aktiviteter 
- redegøre for beskyttelse af egen digital identitet og egne data på internettet 

samt redegøre for tekniske og menneskelige aspekter af it-sikkerhed 
- redegøre for generelle principper bag it-systemers arkitekturer ved udarbej-

delse af it-systemer og tilpasning af eksisterende it-systemer 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, fremlæggelser 

 

Retur til forside 

  



 

Side 4 af 6 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

 

Titel 3 Programmering af app (AppLab) 

Indhold Forløb fokus på basale programmeringsstrukturer. Forløbet tager udgangspunkt i 

blokprogrammering på AppLab (code.org), hvor eleverne ud fra et forlæg (en pizza-

app) skal færdiggøre og videreudvikle app’en. 

 

Forløbet afsluttes med en skriftlig og en mundtlig præsentation af app’en, inkl. Kom-

mentering af udvalgt kode. 

 

Kernestof: 
- AppLab (code.org) 
- “Begreber til programmering” (eget handout) 
- Pizza-app (https://studio.code.org/projects/applab/eCgXWPJcpy1RG8rH-

gHrrfCxZdxMaBj1Tbs1nbtvYOk) + videoer (youtube) 
- Farvesymbolik (http://www.farvernesbetydning.dk) 
- Gestaltlove (http://www.nielsgamborg.dk/) 
- Flowcharts (https://www.draw.io/) 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

Forløbet har haft særligt fokus på at udvikle elevernes evne til at: 

 
- løse et mindre problem ved at beskrive problemet, samt designe, realisere og 

afprøve et it-system gennem brugerorienterede teknikker 
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
- give eksempler på, hvordan it-systemer har betydning for og påvirker menne-

skelige aktiviteter 
- modellere data samt redegøre for udvalgte typer af data og anvende disse i 

simple it-systemer eller udvidelser af disse 
- identificere basale strukturer i programmeringssprog, modellere programmer 

og anvende programmering til udvikling af simple it-systemer 
- redegøre for udvalgte elementer i et interaktionsdesign, samt realisere ud-

valgte interaktionsdesign i et konkret it-system og tilpasse eksisterende design 
og systemer 

- redegøre for innovative it-systemer sammenholdt med egne udviklede it-sy-
stemer. 

 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, fremlæggelser, use-modify-create 

 

Retur til forside 

https://studio.code.org/projects/applab/eCgXWPJcpy1RG8rH-gHrrfCxZdxMaBj1Tbs1nbtvYOk
https://studio.code.org/projects/applab/eCgXWPJcpy1RG8rH-gHrrfCxZdxMaBj1Tbs1nbtvYOk
http://www.farvernesbetydning.dk/
http://www.nielsgamborg.dk/
https://www.draw.io/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

 

Titel 4 Programmering af spil (Scratch) 

Indhold Forløb med fokus på udvikling af spil med frameworket Scratch. Bygger videre på 

programmeringsprincipperne fra det forrige forløb. 

 

Kernestof: 
- Materiale fra http://iftek.dk/scratch 
- Scatch: https://scratch.mit.edu/ 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

Forløbet har haft særligt fokus på at udvikle elevernes evne til at: 

 
- løse et mindre problem ved at beskrive problemet, samt designe, realisere 

og afprøve et it-system gennem brugerorienterede teknikker 
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag 
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
- give eksempler på, hvordan it-systemer har betydning for og påvirker men-

neskelige aktiviteter 
- modellere data samt redegøre for udvalgte typer af data og anvende disse i 

simple it-systemer eller udvidelser af disse 
- identificere basale strukturer i programmeringssprog, modellere program-

mer og anvende programmering til udvikling af simple it-systemer 
- redegøre for udvalgte elementer i et interaktionsdesign, samt realisere ud-

valgte interaktionsdesign i et konkret it-system og tilpasse eksisterende de-
sign og systemer 

- redegøre for innovative it-systemer sammenholdt med egne udviklede it-sy-
stemer. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, fremlæggelser, use-modify-create 

 

Retur til forside 

http://iftek.dk/scratch
https://scratch.mit.edu/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

 

Titel 5 Databaser og modellering af data 

Indhold Kort forløb med fokus på arbejdet med databaser. 

 

Kernestof: 
- Præsentation: “Modellering og data” + arbejdsark og opgaver (informa-

tik-gym.dk) 
- Grundlæggende SQLite-kommandoer (http://www.sqlitetutorial.net) 
- Handout: ”Fænomener, begreber, abstraktion og strukturering” (infor-

matik-gym.dk) 
-  

 

Omfang 

 

Ca. 10 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har haft særligt fokus på at udvikle elevernes evne til at: 

 
- løse et mindre problem ved at beskrive problemet, samt designe, realisere 

og afprøve et it-system gennem brugerorienterede teknikker 
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
- give eksempler på, hvordan it-systemer har betydning for og påvirker 

menneskelige aktiviteter 
- modellere data samt redegøre for udvalgte typer af data og anvende disse 

i simple it-systemer eller udvidelser af disse 
- redegøre for hvordan data kan organiseres i databaser og hvordan data-

baser anvendes i IT-systemer 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, fremlæggelser, use-modify-create 

 

Retur til forside 

http://www.sqlitetutorial.net/

