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Skabelon for undervisningsforløb 
 

Undervisningsforløbets titel: 

Junior FLL - Affald 

 

 

Målgruppe: 

1. årgang tværfagligt projekt mellem fagene dansk, matematik og N/T 

 

Omfang: 

Alle lektioner i hele undervisningsugen inkl. fagdage d. 31. august og d. 2. september - besøg ”Affald Plus - Yderzonen” i Næstved. Intro til emnet 

“Affald” i faget N/T op til emneugen. 

 

Præsentation af forløb eller problemstilling: 

Beskrivelse af Lego WeDo kursus - byg og konstruer. 

Målet er at eleverne lærer Lego WeDo at kende, så de er i stand til at konstruere deres egen figur med udgangspunkt i emnet ”affald”.  

Under hele projektugen dokumenterer eleverne deres arbejde i form af billeder og tekst. Forløbet afsluttes ved en fremvisning af legoprodukt samt 

deres dokumentation af arbejdsprocessen. 

 

Præsentation og brugen af teknologi(er): 
 
Robotprogrammering vha Lego WeDo 
  
Rigtig mange børn har lego i hjemmet. Det er allerede meget tidligt en del af legen hos mange børn. Derfor er Lego let tilgængelig for mange elever. 
Helt centralt i læringsfilosofien fra LEGO Education er, at eleverne skal arbejde sammen om løsningen af udfordringerne. 
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Lego WeDo arbejder med to centrale begreber: Aktiv læring (Hands on”) og læring med flow. 
  
LEGO læring er ikke en proces, hvor læreren som en anden tankpasser fylder eleverne op med viden. Det er vigtigt for læringsprocessen, at eleverne 
selv er aktive: arbejder ”hands-on”, eksperimenterer og bygge modeller for at løse deres opgaver. Det skaber et engagement, som tavleundervisning 
ikke kan konkurrere med. 
Engagementet er en forudsætning for den tilstand af FLOW, som er defineret (af den amerikanske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi) som en tilstand, 
hvor man er så opslugt af en aktivitet, at man glemmer tid og sted - en tilstand forbundet med stærke positive følelser og maksimal læring.  FLOW 
forudsætter sammenhæng mellem elevens kompetencer og den stillede udfordring: at eleven udfordres, men kan mestre opgaven. 
  

De fire trin i læringsprocessen 

Arbejdsprocessen med materialerne følger en proces med fire trin. 
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Relation: 
Eleverne præsenteres for en udfordring uden facitliste. De begynder der ved at stille hinanden opklarende spørgsmål, hvorved de bruger 
eksisterende viden til at komme videre i processen. 
 
Fortsæt: 
Efter refleksionsfasen vil eleverne være klar til en ny opgave, der bygger på det, de netop har lært. De er i Flow! 
 
Konstruktion: 
Eleverne skal bygge deres løsning på udfordringen. De bruger hænderne, og der opstår nye løsninger og indsigter ved at hænderne stimulerer begge 
hjernehalvdele. 
 
Refleksion: 
Det er vigtigt, at eleverne får tid og rum til at reflektere over deres løsninger på udfordringen. Herved lagres deres opnåede viden, og de sætter ord 
på læringen. 
   
I projektet benytter eleverne sig af computer med programmeringsprogrammet Lego WeDo samt Lego WeDo kasser der indeholder: Lego klodser, 
motor og USB stik til computeren. 
IPads til dokumentation af processen - Eleverne skal i forløbet tage billeder med Ipad. Til billederne skal der skrives en underbyggende tekst. Teksten 
skrives både i WriteReader (ifb. med besøg på yderzonen i uge 36) og ved håndskrift i projektugen. Procesbillederne opsættes på elevernes 
fremlæggelsesvæg som skal indgå i deres fremlæggelse sammen med deres figur. 
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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 

 

Dansk: 

Eleven kan udtrykke sig i 

skrift, tale, lyd og billeder i 

nære og velkendte situationer. 

- alle elever skal skrive til mindst et 

billede 

- på skrift forklare hvad deres 
figur kan 

- er i stand til at udvælge 
billeder til 
fremlæggelsesvæg således 
at der kommer kronologi i 
forhold til processen 

Matematik: 

Eleven kan tegne og bygge 

rumlige figurer 

- have kendskab til programmet 

WeDo 

- forklare andre om programmet 
WeDo 

- Kan opdage en evt. fejl i 
programmeringen og rette 
den 

Natur/teknologi: 

Eleven kan give eksempler på 

ressourcer, der indgår i 

dagligdagen, herunder vand, 

fødevarer, elektricitet og 

affald. 

 

- alle skal kunne bygge en figur 

med et bevægeligt led 

- kende til affaldets vej 

- fortælle, hvorfor det er godt at 
sortere affald 

- forklare, hvorfor de har 
konstrueret figuren, som 
de har 
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Samarbejde: 

Elevens lyst til at lære mere. 

Elevens mulighed for at lære 

på forskellige måder. 

Elevens mulighed for at lære 

sammen med andre 

 

- vide hvor de kan finde hjælp til 

problemløsning 

- hjælpe andre grupper, hvis de 
går i stå 

- respons på andres 
fremlæggelse i 
responsgrupperne 

 

Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 
Læringsmålene kommer til at hænge synligt i klasserne. Ugens arbejde deles op så det er tydeligt for grupperne om de er på rette vej i processen 
mod målene. 
 
Undervisningsdifferentiering 
Grupperne bliver inddelt efter CL-princippet. Grupperne har responsgrupper, så de på den måde får hjælp/ideer/støtte af hinanden. Der er 
forskellige funktioner der skal udføres og dermed bliver elevernes forskellige kompetencer tilgodeset.  
 
Forslag til evaluering: 
Hvordan vil I evaluere, så I kan få øje på elevernes progression? Elevernes progression i processen er synlig ved tjeklisten som udfyldes hver dag. 
Tjeklisten sikrer en fremgang i processen mod det endelige mål samt en vurdering af gruppens arbejdsindsats. 
 
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 
- fra elev til elev 
- fra lærer til elev 
- fra elev til lærer 

Evalueringsskemaer vedhæftes 
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Overvej, om der i evaluering fokus på:  

- opgaven eller produktets kvalitet 
- fokus/koncentration og samarbejde i elevernes arbejdsproces 
- elevernes evne til at undre sig og selv lægge planer undervejs 

 
Plan 
 

Tid og sted Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 
Hvordan skal der 

evalueres?  

 

Mandag den 

21/9 

 

14.30 

Intro til ugen. 

Vi har LEGO hele dagen og vi 

bygger og konstruerer. 

Parrene skal inden frokost 

have bygget mindst en af de 

figurer der er i idékataloget fra 

LEGO WeDo. 

Efter frokost skal parrene 

prøve at bygge deres egen 

figur med mindst et bevægeligt 

led. 

Eleverne er sammen to og to. Vi 

arbejder med LEGO WeDo. 

Parrene skal vise deres 

figur og hvad den kan for 

hinanden i mindre grupper. 

Tirsdag den 

22/9 

 

14.45 

Eleverne bliver præsenteret 

for JFLL og for emnet affald. 

Eleverne skal i deres 

arbejdsgrupper lave deres 

produkttegning samt 

Hver elev laver deres bud på 

en produkttegning. Tegningen 

fremlægges for de andre i 

gruppen, og gruppen i 

fællesskab bliver enige om det 

Eleverne skal først arbejde 
alene med deres 
produkttegning. 
 
Gruppearbejde med det 
endelige produkt samt 

Efter frokost viser 

responsgrupperne deres 

produkttegning og den 

anden gruppe kommer 

med ideer. 
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materialeliste. 

Vi parrer grupperne sammen 

to og to som skal give 

respons på den anden 

gruppes produkt og komme 

med ideer til hvordan 

produktet kan optimeres.  

Når grupperne har fået 

respons arbejder de videre 

med de gode ideer de har 

fået. 

endelige produkt. responsarbejdet. 
 
Materialer til gruppernes 
fremlæggelsesvæg. 
iPads til dokumentation. 

 

Kl. ca. 14 skal hver gruppe 

fremlægge deres endelige 

produkt for resten af 

klassen. 

Onsdag den 

23/9 

 

12.50 

Grupperne skal starte op på 

deres endelige produkt.  

Grupperne skal starte op på 

deres fremlæggelsesvæg  

Grupperne skal mindes om 

deres dokumentation af 

deres arbejde. 

Grupperne skal have 

påbegyndt deres færdige 

produkt. 

Grupperne skal have 

dokumenteret hvad deres 

næste trin i processen er (hvad 

de skal arbejde med torsdag) 

Gruppearbejde 

Responsarbejde 

LEGO WeDo 

Materialer til gruppernes 

fremlæggelsesvæg. 

iPads til dokumentation. 

Responsgrupperne viser 

hinanden hvad de har nået 

at lave i løbet af dagen - og 

igen giver de hinanden 

gode råd/ideer. 

Torsdag den 

24/9 

 

Forældredag til 

kl. 16 

Grupperne arbejder videre 

med deres produkt. 

Grupperne skal mindes om 

deres dokumentation af 

deres arbejde. 

Eleverne skal have lavet deres 

endelige produkt færdigt. 

Eleverne skal have lavet deres 

fremlæggelsesvæg færdig 

Gruppearbejde 

Responsarbejde 

LEGO WeDo 

Materialer til gruppernes 

fremlæggelsesvæg. 

Grupperne går på besøg 

hos hinanden og ser 

produkt og 

fremlæggelsesvæg. 
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iPads til dokumentation. 

Fredag den 24/9 

 

13.35 

Øve fremlæggelse selv og for 

responsgruppen. 

Grupperne ved og kan det de 

skal sige til deres 

fremlæggelse. 

Gruppearbejde 

Responsarbejde 

LEGO WeDo og deres endelige 

produkt 

Gruppernes fremlæggelsesvæg. 

Grupperne skal fremlægge 

for hinanden i 

responsgrupperne og give 

respons på fremlæggelsen. 

Mandag den 

28/9 

 

Eleverne har fri 

kl 13.15 

Fremlæggelsesdag 
 

Grupperne fremlægger deres 

produkt og deres 

fremlæggelsesvæg……men 

vigtigst af alt VI HAR DET 

SJOVT!! 

Gruppearbejde 

Gruppernes 

fremlæggelsesmaterialer. 

Fremlæggelse af deres produkt. 

 

Udformning, kreativitet, 

fremlæggelse, samarbejde, 

skriftlig dokumentation, 

funktionalitet (kan den 

bevæge sig)  

 
Midtvejsevaluering: Onsdag den 23/9 2015 

- Det er svært for eleverne at bygge deres skralderobot når de kun har en kasse LEGO WeDo til rådighed. De mangler 
”almindelige” LEGO-klodser. 

- Det er svært for eleverne at omsætte deres tegning til en LEGO robot. 
- Eleverne har ingen erfaring med samarbejde, så det er svært for dem at arbejde sammen i grupperne. 
- Det er svært for eleverne at tænke innovativt - hvis vi lærere har fortalt klassen om en idé, er der nogle grupper der ikke kan få 

en anden/ny idé end den læreren er kommet med som eksempel.  
- Husk: Hvilke lyde skal robotten sige? Hvad hedder robotten? 
- Eleverne har rimelig godt styr på programmeringen 

 
Til næste gang:  

- Være meget mere konkret i forhold til løsningen. Eleverne vælger en type skrald, som undersøger og finder ud af hvad der skal 
ske med det. 
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Teamets evaluering 
 
Hvordan vil I i teamet evaluere forløbet? Fælles mundtlig evaluering på teamet. 
 

● hvordan deler I viden om og får overblik over elevernes udbytte? Det gør vi ved de tjeklister, som eleverne har udfyldt i løbet af projektugen.  
Tegn på læring: 

- at eleverne er i stand til at bygge en LEGO figur med mindst 1 bevægeligt led. 
-  
● hvordan deler I viden om og får overblik over elevernes oplevelse af undervisningen?  
● hvordan vil I evaluere jeres samarbejde undervejs? Det gjorde vi ved at vi dagligt snakkede sammen og snakkede om hvad der skulle foregår 

næste dag. 
● hvordan fastholder i erfaringer i teamet, som I kan bruge fremadrettet?   

 
Det er en god idé at have en flyver, der kan hjælpe til i spidssituationer. Dog kan det være en god idé at flyveren har et skema, så flyveren ved 
hvor flyveren skal hjælpe til f.eks. der hvor der ikke er pædagog med i klassen. Det skal overvejes om en dag til kl 16 er hensigtsmæssig. Det 
var guld værd at have forældrene med i arbejdsprocessen i stedet for at forældrene altid er med til fremlæggelsen. Det var ikke 
hensigtsmæssigt at slå forældrekaffe sammen med forældredag, da vi oplevede at de klasser hvor der var forældrekaffe havde forældrene 
mere travlt med at snakke med hinanden i stedet for at hjælpe til eller gå rundt og snakke med grupperne om deres arbejde. 
 
Tjeklisterne har været gode til at fastholde at processen skred fremad og at der hele tiden var progression i arbejdet samt at synliggøre for 
eleverne hvad de skulle. 
 
 Vi ønsker en kort tilbagemelding på fremlæggelserne fra dommerne, da vi har skrevet at vores evaluering af gruppernes produkt var 
fremlæggelserne, fordi fremlæggelserne foregik på den måde som de gjorde (3 dommerne gik rundt og hørte fremlæggelser, mens læreren 
tyssede på de grupper der ikke fremlagde), så vi lærere ikke hørte dem   


