
Projektuge 1 - uge 39 

FLL jr. Creature Craze 

 

Skabelon for undervisningsforløb 

 

Undervisningsforløbets titel: 
Junior First LEGO League. Creature Craze. 

 

Målgruppe: 
2. årgang tværfagligt projekt med fagene dansk og N/T 

 

Formål:  

Eleverne skal gennemføre projektugen “First LEGO league” og gennemføre programmering af en LEGO robot og udfærdige en skriftlig opgave ved 

brug af den naturvidenskabelige arbejdsmetode 

 

Omfang: 
Alle lektioner i en hel undervisningsuge - i alt 35 lektioner. 

 

Præsentation af forløb eller problemstilling: 
Alle elever skal arbejde med projektet Creature Craze. Alle elever arbejder med LEGO wedo og LEGO wedo 2,0.  
Sideløbende arbejder eleverne med en skriftlig fremstilling, der omhandler temaet og processen Creature Craze. Dette bliver udgangspunktet for 

elevernes præsentation af projektet og processen i afslutningen af forløbet. 
I selve forløbet er der indlagt forskellige evalueringsformer. Herunder lærerens evaluering af elevernes tegn på læring, elevernes egenvurdering og 

respons elev/elev. Dommerpanelet vurderer elevernes projekt efter endt proces. 
Rammen for forløbet er en uge + en dag til præsentation. Eleverne arbejder med LEGO wedo som designværktøj med henblik på at samarbejde, 

udvikle ideer, bygge, præsentere og give gensidig respons på hinandens konstruktioner og fortællinger. Eleverne skal udvikle egne idéer omkring hvad 

eleverne kan lære af og om dyrene. I denne proces vægtes det innovative element højt og eleverne arbejder med deres egne idéer og konstruktioner.  
Eleverne skal arbejde med den naturvidenskabelige metode, der er implementeret i hele ugens forløb.  



Selve undervisningen er planlagt med fælles udgangspunkt i den naturvidenskabelige arbejdsmetode, men kan differentieres i hver enkelt klasse, 

således at elevgruppens motivation og ejerskab kan tilgodeses. 
Forløbet afsluttes ved, at eleverne begrunder, beskriver og fremviser deres LEGO-modeller og skriftlige produkter gennem brug af relevante 

præsentations-teknologier.    

Forløbet bygger på en innovativ tilgang i processen med konstruktion og idéer samt LEGO´s kerneværdier. 

En yderligere fordel af arbejdet med projektet er, at eleverne bliver motiverede og innovative udover skolegangen. 

 

Åben skole 

Vi ønsker oplægsholder enten tirsdag eller onsdag formiddag i projektugen. Alternativt i ugen op til projektugen. 

Forslag: 

Naturama eller Fjord og bælt (Britta og Søren undersøger) 

Aimas - oplæg om LEGO turnering? (Winnie Svendsen (WS) undersøger) 

Arla - besøg på stedet. Teknologi/robotter. Besøg inden projektugen. (WS undersøger) 

Gæstelærer - ingeniørstuderende - Mikkel (Johnny Hansens (JH) søn) 

JH besøger HTX med henblik på samarbejde om et oplæg på skolen. 

 

 

Materialer: 

Stine Bach (SB) bestiller bøgerne på biblioteket og henter elastikmapper ca. 40 stk 

WS laver opgavesider til fagbøgerne 

Sif Høg (SF) finder det bedste afsnit af Wild Kratts 



Ditte Holberg (DH) kopierer vurderingsskemaet/læringsmål, print, laminering 

JH skaffer LEGO-kasserne og tjekker op på manglende dele 

Fagfilur med arbejdsark (søg på nettet) - Dorte Kamstrup (DK). -De er på biblioteket. 

JH tovholder for LEGO kasser 

SF tovholder for iPad - LEGO wedo 2,0 og bærbare computere LEGO wedo 

SB bestiller: Faktisk - skovens dyr (biblioteket), Læsemaskinen - fagbøger. Både fysisk og på nettet 

SB tovholder bogkasser (biblioteket)  

Junior FLL - hjemmeside  

Gyldendals fagbog-portal 

 

Præsentation og brugen af teknologi(er): 
 
Eleverne på årgangen benytter LEGO klodserne, der er svarende til deres aldersgruppe. LEGO-kasserne er små robotter, der kan programmeres med 

bevægelige dele. Klodserne er de traditionelle klodser, hvor eleverne kan bruge deres fantasi og lave innovative produkter med bevægelige dele.  
Eleverne har kendskab til LEGO og programmering i programmet. Til programmerne bruger eleverne både iPads og computere. Eleverne inddrager 

relevante præsentationsteknologier. 
Forløbet differentieres i elevernes egne idéer og innovative bud på problemløsning. Yderligere differentieres i evaluering og præsentation af produkt og 

proces.  
 

 

Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 
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Kompetencemål 

og videns- og 

færdighedsmål 

fra FFM 

Fælles mål, dansk:  

Fremstilling:  

F: Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift.  

V: Eleven har viden om sprogets opbygning i ord og sætninger og og om sammenhæng mellem skrift og billede. 

Præsentation og evaluering: 

F: Eleven har viden om enkle præsentationsformer 

V: Eleven kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge. 

 

 

Dansk 

Færdighedsmål: 

Eleven kan 

udarbejde enkle 

Niveau 1  

 

 

Jeg kan skrive en sætning der 

passer til et billede.  

Niveau 2 

 

 

Jeg kan skrive en forklaring til hvad 

der sker på et billede. 

Niveau 3 

 

 

Jeg kan skrive en forklaring til hvad 

der sker på billedet hvor jeg bruger 

fagord. 



tekster med 

billeder og skrift. 

Vidensmål: 

Eleven har viden 

om sammenhæng 

mellem skrift og 

billede. 

Færdighedsmål: 

Eleven har viden 

om enkle 

præsentationsform

er 

Vidensmål: 

Eleven kan 

præsentere sit 

produkt i nære 

sammenhænge. 

 

Jeg kan præsentere gruppens 

produkt ved hjælp af talekort. 

Jeg kan præsentere gruppens 

produkt ved brug af talekort og høj 

og tydelig tale. 

Jeg kan præsentere gruppens produkt 

ved brug af talekort, høj og tydelig tale 

og øjenkontakt.  

Kompetencemål 

og videns- og 

færdighedsmål 

fra FFM 

Fælles mål, Natur/Teknologi: 

Teknologi og ressourcer: 

F: Eleven kan undersøge, hvordan enkle mekanismer fra hverdagen fungerer 

V: Eleven har viden om enkle mekanisme 
 



Modellering: 
F: Eleven kan med skitser og billeder beskrive genstande fra hverdagen 

V: Eleven har viden om afbildninger af genstande 
 

Formidling: 
F: Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer 

V: Eleven har viden om enkle måder til at beskrive resultater  

Natur/Tekno

logi 

Færdighedmål: 

Eleven kan 
undersøge, 
hvordan enkle 
mekanismer fra 
hverdagen fungerer 

Vidensmål: 
Eleven har viden 
om enkle 
mekanisme 
 

Færdighedsmål: 
Eleven kan med 
skitser og billeder 
beskrive genstande 
fra hverdagen 

Vidensmål:  
Eleven har viden 
om afbildninger af 
genstande 
 

Færdighedsmål: 

Niveau 1 

Jeg kan forklare hvordan en ting 

fungere ved at prøve mig frem 

 

 

 

 

 

Jeg kan tegne en simpel tegning af 

hvordan min ting virker. 

 

 

 

 

Jeg kan vise min model frem og siger 

Niveau 2 
 

Jeg kan forklare hvordan en enkelt 
del af min ting virker ved at kigge på 
dem og kigge på hvordan hele min 
ting virker. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg kan tegne 2  forskellige måder på  
hvordan min ting kan virke 

Og fortælle om funktionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg kan vise min model frem og forklare 

Niveau 3 
 

Jeg kan forklare hvordan de forskellige 
dele af min ting virker ved at kigge på 
dem og kigge på hvordan hele min ting 
virker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg kan tegne en detaljeret tegning af min ting 
og forklare hvordan den virker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg kan vise min tegning og min model frem 



Eleven kan fortælle 
om egne resultater 
og erfaringer 

Vidensmål: 
Eleven har viden 
om enkle måder til 
at beskrive 
resultater  

hvad den kan. hvordan den virker. 
 

og med fagord forklare hvordan den virker. 
 

 

Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 
Eleverne har en projektmappe til hver gruppe. I mappen ligger ark med elevens egenvurdering. Eleverne kan løbende gennem ugen tjekke, om deres 

succeskriterier bliver opfyldt.  
På væggen i hver klasse hænger en plakat med de overordnede fælles mål for dansk og de nedbrudte mål for dansk i niveauer. Eleverne laver en 

brainstorm over de tre niveauer og læreren skriver deres forståelse af niveauerne ned. Eleverne kan løbende gennem ugen tjekke, hvor de ligger i 

niveau. Her kan eleven sætte sit næste trin for læring og arbejde med at nå næste niveau via dialog med læreren. 
Målene for det naturfaglige område hænges op i hver klassen. De overordnede mål er beskrevet her.  
Eleverne arbejder med de naturfaglige mål og laver i samarbejde med læreren de tre niveauer. Læreren skriver de tre niveauer på plakaten. Elevernes 

ejerskab for ugens læring kommer i spil her. 
Eleverne har også lister med succeskriterier/tjeklister i mappen, som de skal evaluere sig selv med.  
 
Undervisningsdifferentiering 
Eleverne bliver mødt og udfordret på deres faglige og sociale niveau. Vi har forsøgt at tilpasse undervisningen, så den er differentieret i forhold til de 

enkelte elever. Der er mulighed for, at alle elever kan føle sig set og mødt, da undervisningsforløbet er planlagt, så det tilgodeser elevernes 

differentierede faglige niveau, interesser og arbejdsmetoder.  
I gruppearbejdet er der forskellige roller, som eleverne fordeler i samarbejde med læreren.   
Danskfagligt: I det faglige niveau differentierer vi i bøgernes niveau, både læseniveau og læseforståelse.  
Naturvidenskabeligt: Elevernes proces er differentieret i elevernes modeller og i elevernes innovative proces. Eleverne arbejder på deres eget niveau 

og sætter i samarbejde med læreren deres næste niveau for læring. 
I samarbejdet lægges der op til LEGO´s kerneværdier. Disse værdier har vi beskrevet til eleverne, således at alle elever skal reflektere over deres rolle 

i samarbejdet. - Herunder hvad de mestre og hvad deres næste udviklingspunkt er. 
 
 
Forslag til evaluering: 
Indledningsvis i forløbet i idéfasen, laves en før-viden samtale. Eleverne samtaler klassevis omkring deres viden inden for innovation, procesarbejde og 

præsentation.  
Midtvejsevaluering foregår klassevis, dagligt, med en opsamlende samtale om dagens arbejde og næste mål for læring. Midtvejsevalueringerne vil 

være med fokus på de umiddelbare problematikker, som eleverne støder på i løbet af dagen.  



Midtvejsevaluering er skiftevis med fokus på skriftlighed/præsentation eller det innovative produkt, som der arbejdes med. I klassesamtalen vil der 

også blive evalueret på LEGO´s kerneværdier i gruppen, samt hvilke justeringer, der skal laves i grupperne. 
Slutevaluering vil foregå på flere niveauer. Eleverne finpudser deres projekt i gruppen og laver en “øve-fremlæggelse” i klassen. Her foregår 

slutevalueringen elev-elev, hvor eleverne giver feedback på de opstillede mål for ugen.  
Evalueringsskemaer er vedhæftet som bilag.  
 

Evaluering: Tegn på læring - læreren vurderer: 

Eleven bruger faserne i den naturvidenskabelige arbejdsmetode, herunder: 

- Eleven formulerer en problemstilling 

- Eleven forsøger, at lave en løsning 

- Eleven bygger en model 

- Eleven vurderer modellen 

- Eleven formulerer en løsning 

- Eleven skriver om sin proces 

- Eleven fremlægger sit projekt 

- Eleven giver plads til hinanden i gruppen 

 

Evaluering 

Elevens egen vurdering - Succeskriterier: 
 

Vurderingsskema 

Navn:                             Dato:                                      
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Kriterier 

   

1. Teksten har overskrift/titel       

2. Teksten er flydende at læse       

3. Tekst, billede og evt. skitser 

passer sammen 
      

4. Jeg kan forklare hvorfor billede 

og tekst passer sammen. 
      

5. Jeg har brugt fagord i min tekst    

6. Jeg kan bruge talekort       

7. Jeg har søgt information på 

internettet 
      

8. Jeg har søgt informationer i 

fagbøger 
   

9. Mit dyr har givet mig en ide til 

noget mennesker kan bruge 
      

10. Jeg kan forklare hvad min ting 

kan. 
      

11. Jeg kan tegne min ting.    

12. Jeg kan vise min model frem.    



 

Elevens egen vurdering med præsentationskort til fremlæggelsen 

Midtvejsevaluering: Kerneværdier - LEGO (eleverne vurderes også på dette til fremlæggelsen) 

● Vi er et team 

● Vi gør arbejdet for at finde løsninger med vejledning fra vores coaches og mentorer 

● Vi kender vores mentorer og coaches ikke har alle svarene; vi lærer sammen 

● Vi har en venskabelig konkurrence 

● Hvad vi opdager er vigtigere end hvad vi vinder 

● Vi deler vores erfaringer med andre 

● Vi har god holdånd 

● Vi har det sjovt 

Kerneværdierne omskrevet i skema og benyttes til elevernes egenvurdering:   

 

Slutevaluering  

Jeg kan og jeg skal blive bedre til 

 

Lytte til dem der 
snakker 

Hjælpe andre Arbejde og lære selv Er god til at hjælpe 
andre 

Kan skrive en faglig 
tekst 

Kan forklare, hvad jeg 
har fundet ud af 

Arbejde godt i timerne Være positiv Kan se, at det ikke er 
nødvendigt at vinde 
for at få ny viden.   

Er en god kammerat 
selvom jeg 
vinder/taber 

Kan forklare, hvad 
gruppens ide er. 

 

Gøre mit bedste Finde løsninger  God til at dele det, jeg Arbejde stille uden at Tale pænt.  



har fundet ud af med 
andre 

forstyrre andre 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Plan 
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Pauser som normalt skema: 

Mandag 

LEGO/ugens formål 
Tirsdag 

Viden/bygge LEGO 

Onsdag 

Fordele opgave/LEGO 

Torsdag 

Layout/produkt 

Fredag 

Fremlæggelse 

1 

Alle:  
Præsentere ugens arbejde. 
 

c+b har LEGO-kasserne. 
JH i b.  
a+d idéfasen. 

1 

Fælles start i klassen. Hvor 
langt er I nået? 

Hvad vil I gerne nå i dag? 

Grupperne starter 
arbejdet. 
 

Hvilket dyr vil gruppen 
inspireres af?  

1 

Der bygges modeller. 
Der laves videnssøgning og 
arbejdes med 
sammenhæng med 
produktet. 
 

JH i d 

1 

Layout og produkt. 
 
 

JH i a 

1 

Opsamling på ugens 
arbejde. Hvad skal have de 
sidste finpudsninger? 

Eleverne finpudser. 
 

JH i b 



 
 
 

LEGO-kasser fordeles i 
klasserne. 
 

JH i c 

2 

c+b har LEGO-kasserne. 
JH i b 
 

a+d 

Idéfasen. 
Inddeling af små grupper. 
Hvad vil gruppen arbejde 
med? 

2 

Grupperne arbejder med 
videnssøgning. 
Grupperne skal lave skitser. 
 

JH i c 

2 
 
 
 

JH i d 

2 
 
 

JH i a 

2 

Eleverne finpudser i 
grupperne. 
Der laves plancher for hver 
gruppe. LEGOværdierne 
klippes ud mm. 
 

JH i b 

3 

c+b har LEGO-kasserne. 
JH i c 

a+d 

laver informationssøgning. 

3 

Grupperne arbejder. 
 

JH i d 

3 
 

JH i a 

3 
 
 

JH i b 

3 

Grupperne fordeler 
opgaver til fremlæggelsen.  
Øve fremlæggelse. 
 

JH i c 

4 

c+b har LEGO-kasserne. 
JH i c 

a+d 

laver informationssøgning. 
Laver plan for næste trin. 

4 

Gruppen arbejder. 
Se filmen: Wild kratts. 
Varighed ca. 30 min. 
 

JH i d 

4 

Gruppen arbejder. 
Se filmen: Wild kratts.  
 

JH i a 

4 

Gruppen arbejder. 
Se filmen: Wild kratts.  
 

JH i b 

4 

Øve fremlæggelse. 
Se filmen: Wild kratts.  
 

JH c 

5 5 5 5 5 



a+d 

har LEGO-kasserne 

JH i d  
a+d 

idéfasen 

Gruppen arbejder. 
 

JH i a 

 

JH i b 

Midtvejsevaluering i 
klasserne. Eleverne 
udfylder skema. 

 

JH i c  
Prøve på fremlæggelser i 
klassen. 
Slutevaluering i klasserne. 
Eleverne udfylder skemaet. 
 

JH i d 

6 

c+d bygger LEGO. 
JH i d+a 

c+b 

inddeling af grupper. Hvad 
vil grupperne arbejde med? 

6 

Gruppen arbejder. 
 

JH i a + b 

6 
 

JH i b+c 

6 
 

JH i c+d 
 

6 

Prøve på fremlæggelser i 
klassen. 
 

JH i d + a 

7 

c+d bygger LEGO. 
JH i a 

c+b  
informationssøgning.  
Laver plan for næste trin. 
 

Logbog 
 
 

7 

Opsamling på dagen. 
Hvad har grupperne nået. 
Hvad er næste trin? 

Eleverne skriver i logbog til 
næste dag. 
 

JH i b 

7 
 
 

JH i c 
 

Logbog 

7 
 
 

JH i d 
 
 

Logbog 

7 

Afslutning og hygge efter 
en lang uge. 
 

JH i a 
 

Hygge og lege. God 
afslutning på ugen. 
Se Wild Kratts. 

Husk: 
 
 

JH koncentrerer sig om, at 
gennemgå den 
videnskabelige 
arbejdsmetode i alle 
klasser.  

Mål: Mål: Mål: Mål: 



JH gennemgår også 
programmer til LEGO i a+b 
klassen.  
 

 

Fremlæggelse mandag - ca. 35 minutter pr. klasse 

 

 
 
 
Teamets evaluering 
 
Når projektet er afsluttet, udfyldes nedenstående skema på efterfølgende teammøde. 
 

Navn på teamet: 2. årgang. DH, JH, SB, SF, WS 

Lærerrolle i projektforløbene 
Lærerne på 2. årgang skal i projektet reflektere over egen lærerrolle. 

Vi har en refleksionssamtale over spørgsmålene: 

Hvor placerer jeg mig imellem at være en 
formidlende og en faciliterende lærer i 
dette projekt. 
Beskriv ud fra konkrete eksempler, hvor 
du bevidst arbejder med din lærerrolle? 

Indledningsvis er læreren formidlende i og med 

at projektet skal rammesættes overfor eleverne. 

Således må det nødvendigvis være for at 

eleverne skal have forståelse for projektets mål 

og krav. - Vi mener, at eleverne i 2. klasse skal 
guides i denne proces, da de ikke har erfaring i at 

arbejde procesorienteret.  
Når formalia er præsenteret arbejder eleverne 



selvstændigt i grupper og her er læreren i lang 

højere grad faciliterende ved at guide dem og 

stille spørgsmål, der hjælper dem videre i 

processen. 
Når børnene kom med spørgsmålet  “Hvordan gør 

man det?” kunne vi svare “Prøv dig frem” 

Hvad lykkes og hvad udfordrer lige nu? 
  

Generelt havde eleverne ejerskab for deres 

projekt. Hvor klare mål hjalp begge parter.  
 
Elever og lærere havde styr på deres roller. 
 
 
Projektet var en samlet proces. Der var en 

sammenhæng mellem den skriftlige del og lego-

robotten. 
 
Der var ikke nok tid til programmeringsdelen. Der 

skal være mere tid til at lege, udforske og blive 

fortrolige med programmeringen inden eleverne 

skal arbejde med et konkret projekt, hvor der 

skal afleveres et innovativt produkt. 
  
I og med at robotten skulle bygges i Lego havde 

eleverne svært ved ikke at begynde at lege. De 

havde svært ved at skelnes mellem processen og 

legen. 
 
At der IKKE har været teknologi (computer, Ipad 

mm.) nok til at gennemføre projektet på en god 

og ordentlig måde. 
 

Hvor vil jeg gerne arbejde mig hen imod i 
min lærerrolle? 

  

Vi kunne godt ønske os en større inddragelse af 

taksonomierne, så vi i højere grad kan tilgodese 

de stærke elever. Vi ser en mulighed for at kunne 
gøre det ved at sætte en meget lille ramme for 

projektet, hvor succeskriterierne som 

udgangspunkt er lavt sat. Et eksempel kunne 



være at sætte en ramme der hedder: Byg en lego 

figur, der kan bevæge sig. I projektets forløb vil 

vi som faciliterende lærere løbende stille flere 

succeskriterier for de elever, der kan nå længere 

end de oprindelig stillede kriterier. 

Hvordan kommer jeg dertil? 
  

Stille vejledende spørgsmål, hvad har du lavet, 

hvorfor har du lavet det sådan, kunne man have 

gjort det på andre måder, hvad skal den kunne 

osv. i stedet for at sige den skal kunne det - gør 

den det, du skal gøre sådan osv. 

  

 

  
  
 
 
Bilag 
Forældrebrev: 

Hej forældre 

  

I uge 39 afholder Antvorskov Skole projektuge. 

Igen i år skal 2. årgang arbejde med ”First LEGO League junior”. 

I ugen skal eleverne udarbejde en skriftlig præsentation, hvor der bliver lagt vægt på den 

naturvidenskabelige arbejdsmetode og ikke mindst programmere en LEGO model. 

Mandag i uge 40 præsenteres ugens arbejde for et dommerpanel, som iagttager elevernes 

arbejde.  Dommerpanelet består af Britta Thomsen , Marianne Sørensen og Dorte 

Kamstrup. 

Nedenstående er mødetiden: 

 

Alle dage i uge 39 skal eleverne være klar til undervisning kl. 8.00 og har fri kl. 14.30.  



 

Med venlig hilsen 

Winnie, Johnny, Sif, Stine og Ditte 

 

 

 

Evaluering med eleverne 

 

Hvordan er ugen gået: 

 

Godt 

-        Gode til at løse grp. problemer 

-        Nogle fandt ud af, at de godt kunne arbejde sammen. 

-        Man har lært hinanden bedre at kende. 

-        Nogle syntes, at det var en god grp. de var kommet i. 

-        Flere syntes, det var en spændende opgave. 

-        Det har været sjovt at bygge med lego. 
 

Dårligt 

-        Nogle syntes, at starten af ugen gav anledning til konflikter i grp. 

-        Nogle syntes opgaven var lidt svær, fordi de ikke forstod, hvad de skulle 

-        Nogle gav udtryk for, at det ikke var alle som lavede noget i grp. arbejdet. 

-        Nogen kunne godt have arbejdet lidt mere. 
  



Fremlæggelse 

Godt 

-        Alle fik lov til at sige noget. 

-        Dommerne havde god tålmodighed og de hjalp. 

-        De fleste var tilfredse med deres fremlæggelser. 
 

Dårligt 

-        Flere syntes, der var ikke tid nok. 

-        Man skal gøre sig mere umage med at skrive, så man kan læse det senere. 
 

HHvad har vi lært? 

-        At bygge med Lego. 

-        Vi har lært meget om nogle dyr og hvilken evne vi kan bruge. 

-        Vi har lært at programmer. 

-        Vi er blevet bedre til at arbejde med I-pads 

-        Vi har lært meget om samarbejde. 
  

 

 

 

 

 


