
Projekt 1: First Lego League - Trash Trek 
- vide, hvad projektarbejde er  

- vide, hvad First LEGO League konkurrencen er 

- kende til LEGO-Mindstorm 

- kende betingelserne for FLL år 2015 

- vide, hvad rapportskrivning er 

- kende til den naturvidenskabelige arbejdsmetode 

- kende til metoder til det gode samarbejde 

 
Undervisningsforløbets titel: 
First LEGO League - Trash Trek 

 
Målgruppe: 
6. Årgang tværfagligt projekt med fagene dansk, matematik og N/T  
 
Omfang: 
Alle lektioner i uge 39, plus undervisningslektioner i n/t og Faglig Fordybelse i ugerne 43-45. Projekt afsluttes endeligt efter konkurrencedagen d. 

7/11-2015 med slutevaluering i uge 46. 
 
Præsentation af forløb eller problemstilling: 
Alle elever arbejder mod deltagelsen på konkurrencedagen, hvor udfordringen 2015 er emnet Affald (det skjulte eller det ikke så skjulte) - fra 

indsamling, sortering til intelligent produktion og genbrug. Til forløbet anvendes LEGOMindstorm. 

Der arbejdes med fire præsentationsområder: 

1. Den teknologiske del (hvordan LegoMindstorm-robotten er bygget og programmeret) 
2. Robotkørsel 
3. Forskningsdelen - forskning og rapportskrivning, men også svare på, hvilken kontakt der har været med omverden, og hvor og hvordan idéen 

kan sælges. 
4. Markedsføring og samarbejde (Pit-området)   

Forløbet uddybes, når den endelige projektfremstilling bliver offentliggjort fra FLL til Kick-off-mødet d. 14/9-2015. 

 
Præsentation og brugen af teknologi(er): 



LEGO er en af verdens mest populære legetøjsproducenter, som alle børn kender. Med udgangspunkt i LEGOMindstorm arbejdes der med en konkret 

problemstilling i samfundet, affald. Eleverne skal lære at bygge en LEGOMindstorm-robot, programmere den til at udføre bestemte handlinger på en 

konkurrencekørselsbane, hvis kriterier bestemmes af FLL.   

Endvidere skal de arbejde med problembeskrivelse, rapportskrivning, blogging samt markedsføring. Det giver gode elevforudsætninger for at arbejde 

med en innovativ tilgang til danskfaget, hvor eleverne skal trække på deres egen viden og kunnen i forhold til at kunne samarbejde, designe, 

fremlægge og give respons på deres fælles konstruktioner. 
 

Skolen har allerede passende antal LEGOMindstorm-sæt samt FLL-konkurrenceborde.  

 

Udover LEGOMindstorm inddrager forløbet forskellige præsentationsteknologier alt efter elevernes teknologiske forudsætninger og valg af 

præsentationsform. Eleverne skal anvende digitale teknologier som fx Prezi, Powerpoint, Screencast eller Photostory til at præsentere deres 

løsning/produkt til den overordnede problemstilling om affald. Det er muligt at supplere præsentationen med analoge teknologier fx legoklodser eller 

tegninger i markedsføringen af deres produkt for at fange publikums interesse på selve konkurrencedagen.  På den måde kan forløbet relativt let 

differentieres i forhold til elevernes forskellige it-kompetencer og faglige kunnen på tværs af deres individuelle læringstrin. 
 
Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 
 

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 
Dansk: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer. 

 

 

 

 

 

Eleven har viden om og kan 

bruge it- og tænkeredskaber 

til at få idéer. 

 

 

 

Læringstrin 1  
Kender til, gengive, gentage….. osv.  

Læringstrin 2 
Forklare, fortælle med egne 

ord….osv. 

Læringstrin 3 
Analysere, vælge ud, 

undersøg,....osv 

Jeg kender til søgning på internettet, 

brainstorm, mindmap og kolonnenotat. 

  

  

 

 

Jeg kender til forskellige 

Jeg kan forklare, hvordan jeg 

udvælger og strukturerer redskaber 

i idéfasen.  

 

 

 

Jeg kan i egne ord fortælle, hvilken 

Jeg kan undersøge relevante 

områder i forbindelse med 

idéfasen og udvælge og anvende 

passende redskaber til arbejdet. 

 

Jeg kan undersøge, hvilken 



Eleven har viden om 

virkemidler og deres 

anvendelse og kan udarbejde 

dramatiske, dokumentariske 

og interaktive produkter. 

 

Eleven har viden om 

responsmetoder og kan give 

og modtage respons. 

 

 

 

 

 

Eleven har viden om 

modtagerforhold og kan 

fremlægge sit produkt for 

andre. 

præsentationsformer fx den mundtlige 

fremlæggelse, digitale 

præsentationsformer, en planche. 

 

 

Jeg kender til mundtlig og skriftlig 

respons. 

  

 

 

 

 

Jeg ved, at der til fremlæggelse er en 

modtager fx mine klassekammerater. 

præsentationsform jeg har valgt. 

 

 

 

 

Jeg kan give og modtage 

konstruktiv respons. 

 

 

 

 

 

 

Jeg kan planlægge min 

fremlæggelse i form og tid, så den 

henvender sig til en modtager. 

præsentationsform, der egner sig 

bedst til mit produkt/projekt og 

begrunde mit valg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg kan analysere den 

kommende 

fremlæggelsessituation og 

tilpasse form, tid og sprog efter 

min modtagergruppe. 

 

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 
Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser 

Eleven har viden om enkle modelleringsprocesser 

 

 

 

Eleven kan tegne rumlige 

figurer med forskellige 

metoder og har viden om 

Læringstrin 1  
Kender til, gengive, gentage….. osv.  

Læringstrin 2 
Forklare, fortælle med egne 

ord….osv. 

Læringstrin 3 
Analysere, vælge ud, 

undersøg,....osv 

Jeg ved, hvad en rumlig figur er. 

Jeg kan nævne tre eksempler på en 

rumlig figur. 

  Jeg skal kunne bygge en rumlig 

figur i forskellige materialer til 

projektet. 



geometriske tegneformer til 

gengivelse af rumlighed 

 

Eleven kan anvende variable 

til at beskrive enkle 

sammenhænge og har viden 

om variables rolle i 

beskrivelse af sammenhænge 

 

Eleven kan gennemføre og 

præsentere egne statistiske 

undersøgelser og har viden 

om metoder til at behandle 

og præsentere data, herunder 

med anvendelse af digitale 

værktøjer 

 

Jeg kan tegne en rumlig figur på 

isometrisk papir. 

Jeg kender Geogebra. 

Jeg kan bruge Geogebra. 

Jeg kan tegne en rumlig figur i 

Geogebra. 

Jeg kan bygge en firkant i pap. 

Jeg kan bygge en cylinder i pap. 

Jeg kan bygge en pyramide i pap. 

 

 

  

  

 

 

Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 
Eleverne har projektmålsætning for forløbet i deres FLL-mappe. Den er inddelt i fire områder: Forskning, Teknologi, Markedsføring og samarbejde, 

Læring og metode. Ved kick-off introduceres eleverne til læringsmål. Læringsmålene evalueres individuelt hver enkelt dag de sidste 30 minutter af 

undervisningsdagen.  

 

Gruppens læringsmål 

Indledningsvis i ugen skal grupperne gennemtænke deres produkt/præsentation, sætte deres egne kriterier for, hvornår de er i mål med 

opgaven/slutproduktet. Der skal være løbende evaluering på kriterierne, hvor eleverne vurderer deres egen proces, så de hele tiden er målstyret.   

 

Undervisningsdifferentiering 

FLL er en alsidig konkurrence med mange forskellige typer opgaver i, og den henvender sig til forskellige kompetencer hos eleverne. Udover selve 
opgaveløsningen og præsentationen, er der et stort arbejde bag med delopgaver og praktiske opgaver, således at alle har et ansvarsområde under 

projektet. 



 

Forslag til evaluering 
De synlige læringsmål muliggør, at alle elever kan være med fagligt og muliggør elevens eget engagement i sin faglige progression.  

 

Evalueringerne skal tage udgangspunkt i en afdækning af ”før”-viden og skal omfatte både midtvejsevalueringer og slutevalueringer. Der skal være 

eksempler på evalueringer på følgende 4 niveauer: 
- elevernes egen evaluering ud fra kriterier for målopfyldelse - Eleverne starter projektforløbet med at afdække sin viden om henholdsvis 

LEGO, projektarbejdsformen og affaldsproblematikker i samfundet ved fælles brainstorm og mindmap i klassen.  
- fra elev til elev - dagen afsluttes logbogsskrivning, hvor hver gruppe evaluerer henholdsvis på samarbejde, ansvar og engagement samt, og 

gruppen forholder sig udviklingen og kvaliteten af deres produkt/opgave. 
- fra lærer til elev - efterhånden som eleven arbejder med sine læringsmål, er læreren og eleven i dialog om elevens faglighed. Endvidere 

giver læreren løbende respons på logbøgerne. 
- fra elev til lærer - eleverne giver løbende respons på lærerens instruktioner og tilbagemeldinger på projektarbejdet med en 

tommelfingermåling i plenum samt logbogsskrivning, hvor eleven stiller spørgsmål, de undrer sig over, skitser deres planlægning for det 

kommende arbejde. 

 

Det samlede projekt evalueres endeligt i uge 46 efter konkurrencedagen d. 7/11-2015. Slutevaluering tilføjes lærernes projektlogbog (se 

teamets evaluering). 
 

Plan  

 
Vi starter op på FLL i uge 39. 

Indledningsvis gennemgår alle tre klasser 3 kurser: 

1. Kommunikation og formidling - MZ og NB  

2. Programmering af LEGOMindstorm - BC og VA 

3. Samarbejdsprocesser og -aftaler - PN og LA 

Ugedag/  

lektion 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1. lektion Fælles Kick-off på årgangen 

Plan - Bilag 1 

Opstart af FLL-

grupper: 
Grupperne 

gennemtænker deres 
produkt/præsentation 

FLL - gruppe-

arbejde/vejledning 

af grupperne 

FLL - gruppe-

arbejde 

FLL - gruppe-

arbejde 



og sætter deres egne 

kriterier for, hvornår 

de er i mål med 

præsentationen. 

2. lektion 6.a Programmering 

6.b Formidling og 

præsentation -  

6.c Samarbejds-processer 

og -aftaler 

Opstart af FLL-

grupper: 
Grupperne 

gennemtænker deres 

produkt/præsentation 

og sætter deres egne 

kriterier for, hvornår 

de er i mål med 

præsentationen. 

FLL - gruppe-

arbejde/vejledning 

af grupperne 

FLL - gruppe-

arbejde 

FLL - gruppe-

arbejde 

3. lektion 6.a Programmering 

6.b Formidling og 

præsentation 

6.c Samarbejds-processer 

og -aftaler 

FLL - gruppe-arbejde FLL - gruppe-

arbejde/vejledning 

af grupperne 

FLL - gruppe-

arbejde 

FLL - gruppe-

arbejde 

4. lektion 6.c Programmering 

6.a Formidling og 

præsentation 

6.b Samarbejds-processer 

og -aftaler 

FLL - gruppe-arbejde FLL - gruppe-

arbejde/vejledning 

af grupperne 

FLL - gruppe-

arbejde 

FLL - gruppe-

arbejde 

5. lektion 6.c Programmering 

6.a Formidling og 

præsentation 

6.b Samarbejds-processer 

og -aftaler 

FLL - gruppe-arbejde FLL - gruppe-

arbejde/vejledning 

af grupperne 

FLL - gruppe-

arbejde 

FLL - gruppe-

arbejde 

6. lektion 6.b Programmering 

6.c Formidling og 

præsentation 

6.a Samarbejds-processer 

og -aftaler 

FLL - gruppe-arbejde FLL - gruppe-

arbejde/vejledning 

af grupperne 

FLL - gruppe-

arbejde 

FLL - gruppe-

arbejde 

7. lektion 6.b Programmering 

6.c Formidling og 

FLL - gruppe-arbejde FLL - gruppe-

arbejde/vejledning 

FLL - gruppe-

arbejde 

FLL - gruppe-

arbejde 



præsentation 

6.a Samarbejds-processer 

og -aftaler 

af grupperne 

 

 
 

Teamets evaluering 

Hvordan vil I i teamet evaluere forløbet?  

 

Lærerne fungerer som vejledere under projektet. Hver enkelt gruppe tilknyttes en vejleder, som de sender logbogen til hver dag, og som de i øvrigt 

primært henvender sig til under projektet med faglige spørgsmål og praktiske gøremål.  

I gennem projektugen er der et planlagt vejledningsmøde mellem vejleder/gruppe, hvor arbejdsproces, samarbejde, ansvar og engagement drøftes. 

Endvidere mødes lærerne løbende gennem undervisningsdagen og drøfter indholdet af projektet samt elevernes gruppearbejder, og dagen afrundes 

kort, hvor særlige problemstillinger og lærernes samarbejde vendes.   

Lærergruppen arbejder i en fælles projektlogbog, hvor konkrette problemstillinger, succeser og tanker om kommende projektforløb nedskrives.  



Mandag den 28/9 2015 

 

08:00 - 9:30 

 

Fremlæggelser af produkter - i klasserne. 

 

Spørgsmål til peer to peer feedback på elevernes oplæg: 

 

 Hvad var det faglige indhold i gruppens oplæg? 

 Hvad ville de formidle? 

 Hvad lærte jeg af oplægget? 

 

Gruppe 1. 08:10 -08:20  

Gruppe 2. 08:20 - 08:30 

Gruppe 3. 08:30 - 08:40 

Pause 10 minutter  

Gruppe 4. 08:50 - 09:00 

Gruppe 5. 09:00 - 09:10 

Gruppe 6. 09:10 - 09:20 

 

 

  

9:45 - 11:15 

 

Valg af klasseprodukt 

Forbered fremvisning af produktet/programmering  

  

12:05 -13:35 

 

Fremvisning af udvalgte produkt i alrummet. 

 

6A 12:15 -12.35 

6B 12:40 - 13:00 

6C 13:05 - 13:25 

 

  

13:45 - 

14:30 

Evaluering 

 

 

 

 
  



Navn:   Klasse:  

 

Læringsmål Tegn niveau 1 Tegn niveau 2 Tegn niveau 3 

1: Jeg kan skrive en 

naturfaglig rapport. 

Jeg ved hvad en 

naturfaglig rapport er. 

Jeg kan skrive dele af 

en naturfaglig rapport. 

Jeg kan skrive en 

naturfaglig rapport 

2: Jeg kan lave en 

robot der fungerer. 

Jeg kan samle 

robotten ud fra 

vejledningen. 

Jeg kan montere 

sensorer og ekstra 

motorer på robotten 

Jeg kan samle 

robotten så den kan 

løse opgaver, der 

kræver brug af 

sensorer, ekstra 

motorer eller andre 

mekaniske funktioner. 

3: Jeg kan 

programmere en 

LEGO robot. 

Jeg kan få robotten til 

at køre forlæns, 

baglæns og dreje 

rundt. 

Jeg kan programmere 

robottens sensorer så 

de virker. 

Jeg kan programmere 

robotten så den kan 

løse opgaver, der 

kræver brug af 

sensorer, ekstra 

motorer eller andre 

mekaniske funktioner. 

4: Jeg ved hvordan 

man kan reklamere 

for et produkt. 

Jeg kender til 

forskellige former for 

reklame (film, 

annonce, plakat eller 

andet) 

Jeg har selv lavet 

reklame for at 

produkt. 

Jeg har lavet flere 

forskellige former for 

reklame for et 

produkt. 

5: Jeg kan 

samarbejde med mit 

hold. 

Jeg kan fordele 

opgaver og deltage. 

Jeg kan indgå i 

forskellige roller og 

opgaver. 

Jeg kan indgå i alle 

roller og deltager 

aktivt. 

6: Kan give 

feedback. 

Jeg kan lytte aktivt. Jeg kan tænke over 

fordele og ulemper ved 

andres ideer. 

Jeg kan fortælle mine 

tanker om deres ide på 

en ordentlig måde. 


