
 

Undervisningsforløb i LEGO Space   
 
Undervisningsforløbets titel: 

Lego Space 
 
Målgruppe: 
3. årgang projekt med primært fokus på dansk & natur og teknologi 
Omfang: 
Udvalgte timer i uge 5, 6, 8, hele uge 9 + turneringsdag, som er torsdag d. 8. marts 2017 

 
 

  
Præsentation af forløb og problemstilling: 

LEGO Space er et tværfaglige projekt i fagene natur teknologi, dansk og matematik, som omhandler de udfordringer, rumforskning står overfor, 

og hvordan de kan hjælpe til med at overvinde dem. Projektet fokuserer på tre særlige problemstillinger inden for rumforskning:  

● Hvordan kan mennesker overleve i rummet? 

● Hvordan genereres energi til bemandede forposter? 

● Hvordan kan robotter hjælpe menneskers udforskning? 

Programmering af LEGO Mindstorm-robotten skal kunne løse op til 7 forskellige udfordringer på LEGO Space-banen.  De enkelte hold med 

bygger og programmerer en robot til at løse så mange udfordringer på LEGO Space-banen som muligt.  

 

 

 

Præsentation og brugen af teknologi(er): 

Læring for fremtiden: Lego MINDSTORM Education har bevist, at det er næste generations naturvidenskabelige undervisningsmateriale. Eleverne og 

deres læring er i centrum, og de udfører relevante eksperimenter inden for de naturvidenskabelige fag. De arbejder projektorienteret og problemløsende 

med design, konstruktion, programmering og test af egne robotter og maskiner.  

 

 

 

 

 

 



Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 
 

Kompetencemål og 

videns- og 

færdighedsmål fra 

FFM 

 

Opstil 

læringsmålene og 

kriterier for 

målopfyldelse 

taksonomisk  

  

Niveau 1  

Kender til, gengive, gentage….. 

osv.  

Niveau 2 

Forklare, fortælle med egne 

ord….osv. 

Niveau 3 

Analysere, vælge ud, undersøg,....osv 

 

Fremstilling 

Jeg kender til enkelt og 

genretilpasset layout. (planche, 

folder, rapport m.fl.) 

 

 

Jeg kan bygge og programmere 

simple robot-modeller i Lego. 

Jeg kan fortælle om opsætning af 

tekst i et genretilpasset layout. 

(planche, folder, rapport m.fl.) 

 

Jeg kan tilpasse og programmere 

robot-modeller i Lego og forklare, 

hvordan den fungerer. 

Jeg kan vælge et layout, som passer til 

genren. (planche, folder, rapport m.fl.) 

 

Jeg kan udvælge og programmere 

avancerede robot-modeller i Lego på 

baggrund af en undersøgelse af 

opgaveløsning. 

 

Undersøgelse 

 

 

Jeg kender til enkle undersøgelsers 

muligheder og begrænsninger inden 

for rumforskning. 

Jeg kan fortælle om enkle 

undersøgelsers muligheder og 

begrænsninger inden for 

rumforskning. 

Jeg har viden om enkle undersøgelsers 

muligheder og begrænsninger inden for 

rumforskning. 

Kommunikation 
Jeg kender til dialog i forbindelse 

med samarbejde i mindre grupper. 

Jeg kan indgå i dialog i forbindelse 

med samarbejde i mindre grupper.  

Jeg kan via dialog kommunikere et fagligt 

budskab ud. 

 

 

 

 

 

 



Tidsplan/skema 

 

 
Mødetid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

      

08:00-11:15 

 

Opstart for alle klasser: 

- Gennemgang af ugens 

program 

 

Alle klasser har valgt 

problemstillingen: 

“Hvordan kan mennesker 

overleve i rummet” 

Læs opgaven højt igen (se 

dokumentet LEGO Space 

challenge). 

 

- Kerneværdierne:  

- Gruppedannelse (ved 

eleverne fra ugen før) 

Grupperne skal tale om 

hvordan de vil arbejde 

med kerneværdierne og 

lave egne mål for 

gruppen. 

 

Se videoer af lego 

konkurrence 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=-YtkkLw7HjQ 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=y1SO_HHBUE4 

 

 

 

3.A DH 

3.B SB 

3.C WS 

3.D SF 

 

Programmeringsholdet er 

med Mette hele dagen.  

 

De øvrige elever er i egne 

klasser i grupper og 

arbejder på 

forskningsområdet. 

 

Der skrives i googledocs. 

 

 

 

Programmeringsholdet 

er med Mette hele 

dagen.  

 

De øvrige elever er i 

egne klasser og 

arbejder på 

forskningsområdet. 

 

 

Forskning: Resten af 

klassen arbejder i tre 

hold med hvert deres 

forskningsområde: 

 

Pit/marketing 

Rapport - A3 

Faglig hule 

 

 

 

 

 

 

 

Programmeringsholdet 

er med Mette hele 

dagen.  

 

Arbejde i grupperne: 

 

Lego 

Forskning/rapport A3 

Pit/marketing 

Faglig hule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmeringsholdet 

er med Mette hele 

dagen.  

 

 

Arbejde i grupperne: 

 

Lego 

Forskning/A3 

Pit/marketing 

Faglig hule 

Rapporten færdiggøres, 

pit/marketing gøres 

klar/kopieres, klargøring 

af præsentation. 

Skriv på ordkort til hver 

elev, der skal 

fremlægge for 

dommerne. 

Der skal øves på 

fremlæggelsen. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-YtkkLw7HjQ
https://www.youtube.com/watch?v=-YtkkLw7HjQ
https://www.youtube.com/watch?v=y1SO_HHBUE4
https://www.youtube.com/watch?v=y1SO_HHBUE4


MK og KN står for robotter 

og programmering 

 

 

Forskningsområde: 

Hvordan kan 

mennesker overleve i 

rummet? 

 

 

Eleverne skal vælge 

forskellige 

arbejdsopgaver: 

forskning, indhente 

informationer, samle 

informationer, kreative 

materialer og udformning 

osv.  

 

 

Idéer til at leve i rummet: 

 

https://www.youtube.com

/results?search_query=ch

ris+hadfield 

 

Søg også på Andreas 

Morgensen. 

12:05-13:35 

 

 

Evaluering og opsamling 

på dagen.  

Hvad har vi nået og hvad 

skal der laves i morgen? 

Grupperne noterer i deres 

gruppemappe: “Hvad skal 

vi lave i morgen”. 

Evaluering og opsamling 

på dagen.  

Hvad har vi nået og hvad 

skal der laves i morgen? 

Grupperne noterer i deres 

gruppemappe: “Hvad skal 

vi lave i morgen”. 

Evaluering og opsamling 

på dagen.  

Hvad har vi nået og 

hvad skal der laves i 

morgen? 

Grupperne noterer i 

deres gruppemappe: 

“Hvad skal vi lave i 

morgen”. 

Evaluering og opsamling 

på dagen.  

Hvad har vi nået og 

hvad skal der laves i 

morgen? 

Grupperne noterer i 

deres gruppemappe: 

“Hvad skal vi lave i 

morgen”. 

 

Rapporten færdiggøres, 

pit/marketing gøres 

klar/kopieres, klargøring 

af præsentation. 

Der skal øves på 

fremlæggelsen. 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=chris+hadfield
https://www.youtube.com/results?search_query=chris+hadfield
https://www.youtube.com/results?search_query=chris+hadfield


 
Gårdvagter i uge 9: 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9.30-9.45 KN WS DH SB MK 

Spisning i klasserne SB, MK, SF, WS MK, SF, WS, DH SF, DH, SB, MK WS, DH, SB, KN SF, WS, DH, SB 

11.35-11.50 MEB DH KN MK WS 

11.50-12.05 MK SF MEB DH SF 

 

 

 

 

Skabelon til elevernes rapport:  

 

 

Forside 

Indholdsfortegnelse 

Definition af problem  - hvad vil vi undersøge/forskningsområdet omkring rummet? 

Viden og indsigt omkring problemet - hvor har I hentet viden? 

Innovationsproces - fortæl om, hvad I har lavet i processen, og hvordan I har gjort det. 

Teknologi - hvad har I brugt i jeres model/løsningsproces? 

Tydelig løsning - fortæl, om jeres løsning på problemet (model og viden). 

Fortæl, om hvordan I har arbejdet med LEGO-værdierne. 

Hvad har været svært? Og hvad er lykkes? 

 



I skal også forberede en mundtlig præsentation. 

 

 

 

 

Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål, evaluering og undervisningsplan: 

I klassen ophænges en planche med synlige læringsmål, hvor grupperne kan placere sig selv i forhold 

til, hvor langt de er nået.(VL) 

 
 

 

Deltagende lærere: 

 

DH, SB, WS, SF, MK, KN 
 
 
 
 

Teamets evaluering 

Hvordan vil I i teamet evaluere forløbet? 

Vi har valgt at evaluere forløbet mundtligt i teamet. 

  

Hvordan deler I viden om og får overblik over elevernes udbytte? 

 

Klasserne skal slutevaluere projektforløbet, når de har deltaget i turneringen d. 8.3 2018. Vi har valgt at opsætte følgende evalueringspunkter: 

 

● På en skala 1-5, hvor 1 er "ikke god nok" og 5 er "super god" placerer jeg min arbejdsindsats. 

● På en skala 1-5, hvor 1 er "ikke god nok" og 5 er "super god" placerer jeg min koncentration. 

● På en skala 1-5, hvor 1 er "ikke god nok" og 5 er "super god" placerer jeg min interesse. 

 

Der laves tre mål-parameter, hvor eleverne skal placere sig selv. Herved får vi et overblik over, hvordan eleverne har oplevet projektforløbet - 

individuelt og klassevis. 

 

 

Hvordan deler I viden om og får overblik over elevernes oplevelse af undervisningen? 

Vi har valgt at dele elevernes udbytte med de 3 mål-parametre på et teammøde. 

  



 

Hvordan vil I evaluere jeres samarbejde undervejs? 

Vi har valgt at evaluere vores samarbejde mundtligt. Vi vil tale om samarbejdet i planlægningsfasen, samarbejdet undervejs i projektugen og i 

afslutningsfasen af projektet.  

 

 

Hvordan fastholder i erfaringer i teamet, som I kan bruge fremadrettet? 

Vi vil som tidligere årgange gerne videregive informationer gennem dette dokument, således at de bedste/dårligste erfaringer gives videre. 

Vores opsamling og erfaringer udmunder i, at vi gerne vil fastholde, at det er klassens primære lærere, der varetager projektugen. Det er 

vanskeligt at nå, at gennemføre projektet og lave en fornuftig opsamling og afslutning af rapporten inden turneringsdagen. Problematikken er, at 

de faste lærere har mulighed for, at bruge de undervisningslektioner, der foreligger hos klasserne i forvejen. En lærer, der ikke er tilknyttet klassen 

normalt, har svært ved at nå, at færdiggøre projektet.  

De mange mål, del-elementer og kriterier for LEGO-projektugen overstiger den tidsnorm, der er givet i projektugen. Både i forhold til elevernes arbejde 

og til lærernes forberedelse. Det kunne være en fordel at bruge 2 uger inden projektugen til at arbejde med projektugens forberedelse og indhold med 

eleverne - i vores forløb har det været nødvendigt at inddrage flest mulige undervisningslektioner i ugen før og i ugen efter projektugen.  

Rapportskrivningen kunne med fordel udarbejdes delvist i N/T, da kompetencerne omkring det naturfaglige har de bedste forudsætninger med en 

uddannet N/T-lærer. 

Vi oplevede udfordringer i forhold til skolebiblioteket, da dette var lukket i projektugen. Eleverne har behov for at kunne søge information på skolens 

bibliotek. 

Vi har et ønske til SFO-tid i projektugen. Hvis det er en mulighed, så kunne eleverne fint arbejde videre med den kreative del af PIT i SFO-tiden - evt. 

med en times overlap mellem skole og SFO, så overleveringen til SFO kan glide nemt og eleverne kan arbejde videre med deres projekt. 

Materialer (karton, maling, mm) har ikke været tilgængelige, da projektugens problemformulering først blev lavet i løbet af projektugen. Det er svært at 

planlægge, hvad der skal indkøbes, når eleverne ikke har fastlagt projektugens indhold. 

Forløbet skal tænkes ind i årsplanen fra januar til marts i fagene dansk, natur/teknologi og billedkunst - med introduktion til emne/tema, produktion af 

materialer til pit, introduktion og skriveøvelser til rapportskrivning og mundtlig præsentation. 

I forhold til programmering af robotterne har vi følgende evaluering: 

Hvad er gået godt? 

·       Størstedelen af eleverne fra programmerings-holdet har virket interesseret og motiveret for opgaveløsningen 

·       Eleverne har udvist glæde og begejstring under forløbet 

·       Der blev hængt laminerede eksempler på opgaverne op på væggen i rummet hvor banerne stod. Dette brugte eleverne meget til at tælle point og 

forstå opgaverne. Rigtig god ide !! Informationen var synliggjort for eleverne. 

·       Eleverne introduceres ved hjælp af videoer på youtube hvor opgaverne bliver løst. 

  

  

Programmerings-holdet blev sammensat således at 6 elever fra henholdsvis 3.a, 3.b, 3.c og 3.d blev udvalgt til programmeringsdelen. Dette blev valgt 

da hver klasse skulle øve sig til konkurrencen i to hold. Der blev valgt at holdet skulle være med 3 på hver i tilfældet af, hvis nogle elever blev syge. 

Hvad skal gøres bedre til næste gang? 

·       Det har været vanskeligt at have 6x4 elever på to baner. 



·       1 bane mere ville have gjort processen nemmere. Derudover ville eleverne ikke opleve så meget ventetid ved banerne. Ventetiden gjorde eleverne 

urolige. 

·       Maks 2 elever i hver gruppe. 2 elever om 1 robot. 

·       Læreren skal starte i meget god tid med at forberede lego, banen, eleverne som skal programmere osv. 

. 

Programmeringen bør tænkes igennem allerede lang tid før projektugen. Der er blevet brugt masser af timer på at samle lego-banen samt robotter 

inden selve projektugen. Derudover kræver det, at den lærer der står for lego-programmeringsdelen skal bruge tid på at finde ud af hvilke elever der er 

bedst til at programmere og hvilke elever som ville have lyst til at være på dette hold og dermed lyst til at deltage i den efterfølgende konkurrence. 

 

 
 
 


