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LEGO Space  
LEGO Space er et komplementært tværfagligt projekt til tidligere års LEGO Green City og en 
fast tilbagevendende årlig konkurrence for kommunens interesserede 3. og 4. klasser 
arrangeret og afholdt af LearningTechLab, Antvorskov Skole. 

Målet for projektet er at sætte fokus på teknologiinddragelse og programmering vha. bæredygtighed, 
virksomhedssamarbejde, innovation og kommunal involvering. Den fremadrettede plan er, at vi årligt 
skifter mellem de to turneringer Green City og Space. 

Konkurrencen består af 2 dele 

1) Programmering og robotkørsel af LEGO Mindstorm på LEGO Space banen (Challenge-missionerne) 

2) Forskeropgave med udgangspunkt i Fælles Mål for N/T, matematik og dansk  

- Det fælles fokusområde er de tre projekter der er i materialet (Forskningsprojekter) 

De 2 delprojekter understøtter elevernes kompetenceudvikling, når de i fællesskabet aktivt bygger, 
udforsker, opstiller hypoteser, samarbejder og kommuniker i og om deres arbejde og læring. 

Tidsplan 

Okt-nov:  Åben for tilmelding af klasser til Britta  

30. nov. kl. 14-17 1) Kursus LEGO Mindstorms Education  
   og Space v/MV-Nordic samt orientering 

   om vores lokale turnering 

4. jan. kl. 14-18 2) Programmering af LEGO Mindstorm 

v/Bent Borup 

16. mar. kl. 9.00-14.30 Turneringsdag på Antvorskov Skole 
med besøg og oplæg fra ”Brorfelde” 

Pris 

1200,- kr. pr klasse for kursusdel, forplejning af lærere og afholdelse af konkurrencedag, da der ikke er 
nogen ekstern økonomisk hjælp til turneringen. 

Til gengæld plejer vi at have et par gode sponsorer, der hjælper med spændende klassegaver til de 

vindende hold. 

Skolerne afholder selv udgifter til LEGO Space sæt (2500,- kr), LEGO Mindstorm og arbejdsbord.  

Anbefaling 

På Antvorskov Skole kører det som et fast fagligt forløb for alle vores 3. og 4. klasser på tværs af 

fagene dansk, matematik og N/T. Fra ca. starten af december arbejder eleverne med 

programmering af Mindstorm vha. materialets ”læringsmissioner – 9 øvelser der hjælper eleverne 

igennem robottens muligheder inden for mekanik, sensorer og programmering” i N/T. Frem mod 

turneringsdagen bliver en uges undervisning omlagt til projektet. Derudover vil der blive afsat tid til 

projektet i den understøttende undervisning. 


