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Lego WeDo for 2. årgang af JM, MG, TK og HN  

     

 

Målgruppe: 

2. årgang. Tværfagligt projekt med fagene dansk, matematik, natur/teknik, muligvis musik (hvis eleverne 

vælger at indspille lyde/musik) 

Projektet vil kunne bruges på 1. og 3. årgang. 

Omfang:  

Alle lektioner i uge 39. 

Præsentation af forløbet: 

Da vi her på Antvorskov skole har valgt at lave vores egen Junior First LEGO League, skal vi forholde os til 

årets tema, som er: Waste Wise.  

Alle eleverne arbejder derfor med LEGO WeDo, som et designværktøj. Eleverne skal samarbejde i små 

grupper af 3-4 elever. De skal udvikle ideer, bygge og programmere WeDo, de skal selv komme frem til 

måder at håndtere eller genbruge skrald. Samtidig skal de lave forskellige produkter til præsentation af 

produktet, og en beskrivelse af selve arbejdsprocessen. Under forløbet skal de give hinanden respons på 

konstruktioner, præsentationer og samarbejdsevner. 

På baggrund af fælles dialog/brainstorm i klassen om affald og genbrug, skal de komme frem til en 

problemformulering, og arbejde videre med den i løbet af ugen. Til slut skal de være kommet frem til et 

problemløsningsforslag, som kan fremvises ved overnævnte. 

Præsentation og brugen af teknologier: 

LEGO WeDo er udviklet af LEGO til undervisning. Det består af en kasse med forskellige byggeklodser, 

motorer, sensor og USB stik. Dette gør at byggeklodserne kan blive bevægelige. Til LEGO WeDo hører et 

software program så motor og sensor kan programmeres. Derfor er brugen af computere nødvendig for at 

kunne udnytte WeDo bedst muligt. Dette gør at eleverne lærer at programmerer ved hjælp af ”Drag and 

drop”. 

Udover LEGO WeDo vil der blive benyttet forskellige præsentationsteknologier. Dette er alt efter faglige 

mål og teknologiske kunnen. Eleverne vil blive præsenteret for Prezi, Powerpoint, Skriv og læs og Word, 

men det vil stå dem frit for, om de vil anvende disse teknologier eller benytte analoge teknologier som 

plancher og tegninger.  
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Målskema: 

Kompetancemål og 
videns- og 
færdighedsmål fra FFM 
- dansk kommunikation 

Niveau 1 
Eleven kender til at der 
findes et afsender- og et 
modtagerforhold.  

Niveau 2 
Eleven har viden om 
modtager - og 
afsenderforhold og kan 
forklare forskellen. 

Niveau 3 
 Eleven har viden om 
modtager - og 
afsenderforhold,  kan 
forklare forskellen i den 
konkrete kontekst. 

Kompetancemål og 
videns- og 
færdighedsmål fra FFM 
- dansk fremstilling 

Niveau 1 
Eleven kender til og kan 
gengive 
undrespørgsmål. 
Eleven har idé om enkle 
idéudviklingsmetoder. 
Eleven kender til at 
udarbejde enkle tekster 
med billede og skrift - og 
med en enkel 
disposition. 
 

Niveau 2 
Eleven kan formulere 
undrespørgsmål. 
Eleven har viden om 
enkle 
idéudviklingsmetoder. 
Eleven kan udarbejde 
enkle fortællende og 
informerende tekster, 
hvor der er 
sammenhæng mellem 
skrift og billede og med 
en enkel disposition.  

Niveau 3 
Eleven kan formulere 
undrespørgsmål. 
Eleven har viden om 
enkle 
idéudviklingsmetoder.  
Eleven kan bruge enkle 
skabeloner til at 
strukturere sit stof. 
Eleven har viden om 
genretræk ved enkle 
fortællende og 
informerende tekster.  
Eleven kan disponere og 
udarbejde enkle 
fortællende og 
informerende tekster, 
hvor der er 
sammenhæng mellem 
skrift og billede. 

  

Opstil læringsmålene og 
kriterier for 
målopfyldelse 
taksonomisk 

Niveau 1 
-Kende til 
programmering af 
WeDo. 
 

Niveau 2 
-Kunne programmere 
WeDo. 

Niveau 3 
-Kunne forklarer 
programmering af 
WeDo. 
 

 

Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål: 

På baggrund af den fælles dialog i klassen, om emnet, fremviser læreren de overstående læringsmål. 

Derefter laver grupperne, gruppens succeskriterier, med hjælp fra læreren.  

Undervisningsdifferentiering: 

Fremkommer ved at de forskellige grupper vælger hvilke niveau de vil arbejde på. Her hjælper læreren 

selvfølgelig gruppen med at udfordre sig selv. Gruppen må gerne vælge fra forskellige niveauer i de 

forskellige pinde. 

Theresa vil være ”flyver” i de 3 klasser, så hvis der opstår splid i nogle af grupperne, står hun til rådighed. 

Forslag til evaluering: 
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Pier to pier.  

Lærer - gruppe, her sættes fokus på samarbejdet, og opfyldning af gruppens mål. 

Selvevaluering ud fra gruppens succeskriterier. 

Det færdige produkt, evaluereres ud fra gruppens egne mål. 

Plan: 

Uge 39 

Tid og 
sted: 

Undervisningsaktiviteter: Mål og kriterier 
for 
målopfyldelse, 
som skal 
præsenteres for 
eleverne: 

Arbejdsform og 
materialevalg: 

Hvordan skal der 
evalueres: 

Mandag 
Kl. 7.50 - 
14.30 

- Oplæg om Waste Wise. 
- Brain storm af ideer til 
emnet. 
- Dannelse af grupper. 
- Snakker i plenum om 
mål og succeskriterier 
- Gruppens mål og 
succeskriterier. 
- Lave 
problemformulering i 
gruppen. 
- Fælles gennemgang af 
Prezi, Power Point, word, 
skriv og læs, plancher og 
plakater - grupperne 
vælger herefter hvilke 
(evt. analog) teknologi de 
vil anvende. 
- Fælles gennemgang af 
modtager- og afsender 
forhold. Herunder også 
æstetiske forhold. 
 

De faglige mål 
(som ses oven 
for) er endnu ikke 
konkretiserede 
fuldstændig i 
børnhøjde. Men 
de vil løbende og 
i samarbejde 
med eleverne 
blive samtalt om 
og hængt op på 
plancher  i de tre 
niveaukategorier.  
 
Ligeledes vedr. 
kriterier for 
opfyldelse af de 
enkle mål - 
herunder  
metoder, 
idéudkast, 
tegninger, 
skemaer  vedr. 
idéudvikling samt 
genretræk ved 
informerende og 
fortællende 
tekster. 

Eleverne arbejder 
dels enkeltvis og i 
grupper. 
 
Eleverne noterer, 
hvem de er sammen 
med og hvilke mål og 
kriterier de specifikt i 
gruppen har at gå 
efter. 
Eleverne får 
udleveret 
problemformulerings-
skema, som skal 
løbende 
udfyldes/arbejdes på. 
Gruppen noterer 
hvilken teknologi - de 
vil anvende. 
 

 
 
 
Det kontrolleres at de 
enkelte elever og 
grupperne har udfyldt 
de udleverede 
skemaer 
 
 
 

Tirsdag 
Kl. 7.50 - 
13.35 

- Klassen skal genopdage 
LEGO WeDo, gennem leg. 
- Bygge og programmere. 
- Snakke og tegne deres 

Eleverne skal 
bygge mindst en 
model fra 
programmet - 

Eleverne arbejder 
enkeltvis og i 
grupper. 
 

Eleverne får udleveret 
mål- og 
selvevalueringsskema. 
Evalueringen af 
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ideer til 
problemløsningen. 
- Interview de andre 
gruppe, herunder give 
ideer videre og give 
feedback. 

med mindre de 
allerede har gode 
erfaringer med 
dette fra sidste 
år. 
Eleverne skal 
gøre sig idéer om 
og notere og 
tegne hvilken 
løsning de vil 
bygge i forhold til 
deres projekt og 
eksperimentere 
med at bygge 
denne. 

Årgangen har et antal 
kasser med LEGO 
WeDo og computere 
til rådighed. Disse 
bliver fordelt i 
grupperne. 
 
 

problemløsning 
foretages af elever og 
lærer til 
sammenligning. 

Onsdag 
Kl. 7.50 - 
12.50 

- Bygge deres ideer. 
- Tegne/skrive om 
processen. 
- Tage billeder. 
(dokumentation) 
- Programmere. 
- Lave en historie om 
deres produkt 
(meddigtning) 
- Arbejde på gruppens 
fremlæggelse. 

Eleverne skal 
fortsat gøre sig 
idéer om hvilken 
løsning de vil 
bygge i forhold til 
deres projekt og 
eksperimentere 
med at bygge 
denne. 
Eleverne skal 
påbegynde at 
tegne, skrive, 
tage billeder af 
deres projekt. 

Eleverne arbejder 
enkeltvis og i 
grupper. 
 
Årgangen har et antal 
kasser med LEGO 
Wedo og computere 
til rådighed. Disse 
bliver fordelt i 
grupperne. 
 
Der udleveres 
plancher/papir m.v. 

Eleverne får udleveret 
mål- og 
selvevalueringsskema. 
Evalueringen af 
produkter foretages 
af elever og lærer til 
sammenligning. 
Vurdering af hvor 
langt den enkelte 
gruppe er i forhold til 
målene? 

Torsdag 
Kl. 7.50 - 
13.35 

- Bygge deres ideer. 
- Tegne/skrive om 
processen. 
- Tage billeder. 
(dokumentation) 
- Programmere. 
- Lave en historie om 
deres produkt 
(meddigtning) 
- Arbejde på gruppens 
fremlæggelse. 

Eleverne skal 
fortsat gøre sig 
idéer om hvilken 
løsning de vil 
bygge i forhold til 
deres projekt og 
eksperimentere 
med at bygge 
denne. 
Eleverne skal 
fortsat tegne, 
skrive, tage 
billeder af deres 
projekt. 
 

Eleverne arbejder 
enkeltvis og i 
grupper. 
 
Årgangen har et antal 
kasser med LEGO 
Wedo og computere 
til rådighed. Disse 
bliver fordelt i 
grupperne. 
 
Der udleveres 
plancher/papir m.v. 

Eleverne får udleveret 
mål- og 
selvevalueringsskema. 
Evalueringen af 
produkter foretages 
af elever og lærer til 
sammenligning. 
Vurdering af produkt 
og fremlæggelse i 
gruppe/klasse. 
Vurdering af hvor 
langt den enkelte 
gruppe er i forhold til 
målene? 
 

Fredag 
Kl. 7.50 - 
13.35 

- Blive færdig med deres 
projekt. Herunder WeDo 
produktet men også 
deres historie om 
produktet og gruppens 

Målet er at alle 
grupper har en 
model og en 
planche eller 
slites færdige, 

 Eleverne får udleveret 
mål- og 
selvevalueringsskema. 
Evalueringen 
foretages af elever og 
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plancher/slites.  
- Øve fremlæggelsen. 

der opfylder mål 
og kriterier. Og at 
der øves på den 
fremlæggelse, 
der skal foretages 
om mandagen for 
ledelse og de 
andre 2. klasser 
(ændret fra at 
skulle være i 
kantinen med 
fremlæægelse for 
1. klasserne). 

lærer til 
sammenligning. 
Vurdering af hvor 
langt den enkelte 
gruppe er i forhold til 
målene? Nåede vi det 
vi skulle? 
Slutevaluering  af 
proces, produkt og 
fremlæggelse i 
gruppe/klasse. 

 

Teamets evaluering: 

Teamet evaluerer og retter til hver dag efter endt undervisning. Den endelige evaluering sker mandag d. 28. 

sep. efter elevernes fremlæggelser. 

 

Midtvejsevaluering: 

Julie er fraværende grundet sygdom, der er sat vikar på; men TK må bruge en del af tiden i c-klassen, til at 

sætte vikaren ind i forløbet og styrer klassen. Dette er beklageligt, da ”udnyttelsen” af flyver funktionen 

ikke kan blive optimal. 

Mandag, havde klasserne ikke LEGO. De arbejdede med affald, igennem lærerundervisning, fantasitegning 

(eleverne fik fortalt en lille historie omhandlende en affalds ø, hvor der boede børn der levede af affald) og  

så derefter små klip fra YouTube om problemer med affald fra den virkelige verden. 

Første film - Affaldets vej - genbrug af plastic - https://www.youtube.com/watch?v=YZFqFtterEM (6.05 minutter) 

 

Anden film - Vi skal tænke os om når vi smider plastic ud - 

http://www.dr.dk/ultra/ultranyt/nyheder/artikler/2015/maj/vi-skal-blive-bedre-til-at-smide-plastik-ud.htm (1.44 

minutter)  

 

Tredje film - Projekt opgave - plasticøer - https://www.youtube.com/watch?v=a9LcGRYyyGc (3.30 minuttter) 

 

Fjerde film - The Great Pacific Garbage Patch PSA - https://www.youtube.com/watch?v=k5DS7uNQXgk (2.13 

minutter) 

 

Femte film - Plastic Trash Island disaster - https://www.youtube.com/watch?v=Ta8HaHP_9rE (3.06 minutter) 

Målene for projektet blev gennemgået og der blev delt og lavet små målafkrydsningsskemaer. 

Grupperne, er blevet udarbejdet af læreren, med det formål at have både stærke, middel og svage elever i 

hver gruppe eller at forsøge at lade stærke, middel eller svage elever arbejde sammen. Grupperne blev 

udgivet og derefter arbejdede de på de fælles mål med graduering. 

Ingen af klasserne nåede at arbejde med fremlæggelser. 

https://www.youtube.com/watch?v=YZFqFtterEM
http://www.dr.dk/ultra/ultranyt/nyheder/artikler/2015/maj/vi-skal-blive-bedre-til-at-smide-plastik-ud.htm
https://www.youtube.com/watch?v=a9LcGRYyyGc
https://www.youtube.com/watch?v=k5DS7uNQXgk
https://www.youtube.com/watch?v=Ta8HaHP_9rE
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Eleverne blev mere og mere urolige i klasserne, vi tror det var fordi de glædede sig så meget til at komme i 

gang. De havde svært ved fordybelsen og ville bare gerne bygge med LEGO, - på trods af, at de vidste, at det 

skulle de ikke mandag. Flere af de udad reagerende elever måtte en tur i AKT, andre kunne snakkes til ro. 

Tirsdag, HN var fraværende, EAB var vikar; HN havde udarbejdet vikarmateriale, da det var planlagt fravær. 

Klasserne fik lov til at arbejde med LEGO WeDo kasserne. De fik alle besked på, at de skulle bygge efter 

”opskrifterne” i programmet WeDo. Der var en del mangler i kasserne, trods 1. klasserne havde brugt 

meget tid på at sorterer i dem mandag.  

2.A og 2.B var 2 elever pr. kasse og computer, de nåede at bygge og programmere 2-4 figurer.  

2.C byggede i deres grupper - i små huler - og var 3-4 elever pr. kasse og computer; de nåede at bygge og 

programmere 1-4 figurer. 

Der var problemer med programmet WeDo og de ældre computere, som hurtigt løb tør for strøm. 

Klasserne nåede at skrive i deres logbog, vi måtte korte det ned til: 1. Hvad har vi lavet? 2. Hvad har vi lært? 

- samt hvad kan gøres bedre? Og hvordan? -  Da eleverne skal lærer denne arbejdsform. 

Gensynsglæden med LeGo Wedo var stor for eleverne. De fleste arbejde godt i deres grupper og fik 

afprøvede gruppearbejdet. Igen var der dog nogle elever, som havde svært ved at rumme det, og måtte 

have time out. 

Onsdag, startede dagen med opsamling i alle klasserne.  

2.A arbejde færdigt med deres logbog. De gik derefter i gang med ideudvikling i grupperne og byggede på 

deres robotter. 

2.B gik i gang med at bygge deres affalds robot. 6 ud af 7 grupper blev færdige. 

2.C gik i gang med ideudviklingen.  Derefter skrev de logbog og gik i gang med tanker om deres 

fremlæggelse. Efter pausen lærte eleverne at give hinanden feedback. 

Alle klasser har arbejdet med deres ny tildelte ”titler” - skriver, bygger, fotograf eller flyver. 

2.A og 2.B havde arbejdet så hårdt, så efter spisepausen hyggede klasserne. Heldigvis for alle klasserne var 

dagen kort, da eleverne virker mættet af nye opgaver.  

Torsdag, startede med opsamling.  

A. og B. klassen havde ikke muliged for at benytte smartboard hele ugen, bortset fra mandag. Virker ikke..  

2.C fik præcenteret Power Point, Word og Read Writer. ” 2. A fik præsenteret word i gruppen når behovet 

opstod, der var dog flere der kunne nyde godt af det de havde lært i FF - IT-dansk. 

Alle klasserne arbejdede videre, hvorfra de var kommet i går.  

Alle grupper fik lavet deres affaldsrobot færdige og er begyndt arbejdet med plancher (2.C laver power 

point) efter et oplæg om plancher. Under forløbet blev der skrevet logbog. Sidst på dagen blev der lavet 
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mundtligt evaluering (2.C lavede feedback i grupperne).  2. A lavede feedback i grupperne på klassen, med 

guidning fra lærer. 

Eleverne har været kuldret i dag. Flere end de andre dage, har reageret udadvendt. De kan ikke overskue 

projektet og syntes, at nu kommer ”det kedelige”, da de skal til at lave fremlæggelser. 

Fredag, vi snakkede om hvor langt grupperne var nået, og hvad de skulle nå på de sidste 4 timer. De fleste 

grupper manglede at finpudse fremlæggelsen, printe billeder og aftale roller til fremlæggelsen. 

Alle grupper arbejde hårdt for at blive færdig; 2.A og 2.C blev færdige med dagens mål og 2.B nåede også at 

øve fremlæggelserne. 

De sidste 2 timer af fredagen så alle 3 klasser ”Wally”. En Disney film om en robot der er blevet efterladt på 

jorden, for at rydde op efter menneskerne, der har svinet så meget, at jorden er ubolig. 

Det var svært for nogle grupper, ikke at have mere tid, mens andre blev hurtigt færdige.  

Filmen var for nogen lidt langtrukken, men de forstod alle pointen. 

Mandag - fremlæggelse og evalueringsdag 

Dagen startede med klargøring af fremlæggelserne, bordene blev rykket rundt, plancher, billeder og 

robotter blev gjort klar. Derefter så og hørte vi klassernes fremlæggelser. Nogle som på en messe (da 

klasserne besøgte hinanden, andre hvor de fortalte en gruppe af gangen (da ledelsen var forbi). Derefter 

var der oprydning og evaluering af hele projektet og ugen. 

Eleverne havde svært ved at sidde stille, mens fremlæggelserne forgik i grupper. Da klasserne besøgte 

hinanden, og alle grupperne i klassen fik lov til at fremlægge gik det væsentligt bedre. Eleverne skulle ikke 

være stille og vente på tur, dog var der meget ”arbejdes larm”, da dette er uvant for eleverne. De skal 

ligeledes lære, at spørge ind til produkterne, men alt i alt, gode fremlæggelser. 

 

Slutevaluering: 

Vi har ikke lavet synlige differentierede mål, fordi vi mente at eleverne skulle have rum til at kunne udvikle 

sig i den projekt orienterede undervisning, som er meget nyt for dem. Det var ligeledes også en overvejelse 

fra os om, hvordan vi kunne differentiere i grupper. I en klasse, er klassen niveau delt efter alle er ”lige” - de 

stærke sammen, de svage sammen. (Her erfarede vi at de stærke elever, har svært ved at samarbejde, da 

de alle vil bestemme og er stædige) I en anden klasse, satte vi dem sammen efter socialgruppe dannelse, 

hvem læreren oplevede, kunne have gavn af, at arbejde sammen med. (I nogle grupper falder det til jorden, 

legerelationerne spiller stadig for stor en rolle) I den sidste klasse var det grupper med forskellige 

kompetencer. 1 stærk, 2 middel og 1 svag (De stærke, har svært ved, at bærer de svage) Så vi ligger stadig 

stor vægt på samarbejdet, hvilke for os fylder mere end differentieringen. Dette giver os også et indblik i, 

hvordan vi sener kan lave synlig gruppe differentiering. Når dette er sagt, laver vi stadig løbende gruppe 

differentiering. Hvis læreren ser at en gruppen har potentiale for udvikling, bliver de udfordret med 

uddybelse af projektet og de forskellige roller. 
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Det er meget ressource krævende at have projektuge med de små elever. Eleverne bliver hurtigt trætte og 

udmattede. Lærerende ligeså! Selvom der har været en flyver og pædagoger med, har det været MEGET 

hårdt for de ”faste” lærere, der har været i klassen. Det ville kræve, at man var en blæksprutte, når der var 

7 grupper, der hver især var forskellige steder i forløbet og krævede hver sin form for opmærksomhed og 

undervisning.  


