
Skabelon for undervisningsforløb 

 
Undervisningsforløbets titel: 
LEGO Green City 
 
Målgruppe: 
3. og 4.kl. 

 
Omfang: 
N/T i udvalgte uger og hele uge 3 og en enkelt dag i uge 4. 
 
Præsentation af forløb eller problemstilling: 
Eleverne skal deltage i LEGO Green City. Vi hjælpes ad herhjemme og stiller med 2 hold i Antvorskov. 
 
Præsentation og brugen af teknologi(er): 
LEGO Mindstorm og Mindcraft vil udover almindelig fremlæggelse værktøjer (publisher, moviemaker o.l.) blive brugt. 

 
  



Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 
 

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 
Natur og teknologi: perspektivering og kommunikation 

Dansk: fremstilling 

 

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 

 

Eleverne kan komme med eksempler 

på bæredygtig energiformer. Det kan 

være på planchen, i modellen eller ved 

at kunne fortælle. 

 

Jeg kan komme med en eller flere 

eksempler på en bæredygtig 

energikilde. 

 

Eleverne kan opsamle data. 

 

Jeg kan aflæse el-måler. 

Jeg kan regne ud hvor meget strøm vi 

bruger på et døgn. 

 

Eleven kender til mundtlig 

fremlæggelse. 

Eleverne kan forklare sin viden om 

bæredygtig energiformer. Det kan 

være at man kan forklare hvorfor 

nogle energi-former er bæredygtige 

og nogen ikke er. Det kan være på 

planchen, i modellen eller ved at 

kunne fortælle. 

 

Jeg kan forklare hvordan en eller 

flere af de bæredygtige energikilder 

virker. 

 

Eleverne kan formidle data. 

 

Jeg kan sætte mine data for flere 

ind i et regneark, så man kan se 

hvor meget strøm, der bliver brugt 

på forskellige dage. 

Eleverne kan perspektivere sin 

viden om bæredygtig 

energiformer. Det kan være på 

planchen, i modellen eller ved 

at kunne fortælle. 

 

Jeg kan komme med eksempler 

på fordele og ulemper ved 

bæredygtige energikilder. 

 

Eleverne kan perspektivere 

data. 

 

Jeg kan forklare udsving på mit 

regneark. 

 

 



Jeg kan komme med mindst én ide til 

gruppens fremlæggelse. 

 

Eleven kender til at udarbejde en 

multimodal tekst. 

 

Eleven kan udføre en mundtlig 

fremlæggelse. 

 

Jeg kan være med til at fremlægge 

gruppens arbejde. 

 

 

Eleven kan reflektere over egen 

mundtlig fremlæggelse. 

 

Jeg kan komme med komme med 

eksempler på hvad der gik godt 

og hvad der skal forbedres. 

Jeg kan komme med eksempler 

på ting der kan støtte 

fremlæggelsen. 

 



Jeg kan bidrage til indholdet til. 

 

Jeg kan bidrage med indhold til Pitten. 

Eleven kan udarbejde en 

multimodal tekst. 

 

Jeg kan være med til at udarbejde 

indhold til Pitten. 

Eleven kan reflekterer over 

udarbejdelse af en multimodal 

tekst. 

 

Jeg kan komme med komme med 

eksempler på hvad er godt og 

noget der kan forbedres. 

Jeg kan komme med feedback. 
 



Jeg kan bidrage med indhold til 

programmet. 

 

Jeg kan være med til at bygge robotten. 

Jeg kan være med til at udarbejde 

indhold til programmet. 

 

Jeg kan komme med ideer til 

hvordan robotten ser ud. 

Jeg kan være med til at komme 

med løsninger når programmet 

ikke virker. 

 

Jeg kan være med til at komme 

med løsninger når robotten ikke 

virker. 

 
  



Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 
Målene er ophængt hvor vi arbejder. 

 

Undervisningsdifferentiering 

Både ud fra hvilke grupper du er i og ud fra målene du skal opnå. 

 

Forslag til evaluering: 
Feedback: mål - hvor er vi - hvor skal vi hen. 

 

 

Hvordan vil I evaluere, så I kan få øje på elevernes progression?  

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 
 
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 

 
 



Tid og sted Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 
Hvordan skal der 

evalueres?  

 

Uge 47 VØL for 4.kl. 

Arbejde med begrebet 

bæredygtig energi. 

Start: fælles snak omkring 

bæredygtig, CO2, 

energiformer o.l. 

Elever har i grupper tegnet 

Flakkebjerg set oppefra og har 

på skitsen/tegningen 

indtegnet mulige 

opfindelser/apparater der kan 

gøre Flakkebjerg bærdygtig. 

At aktivere en for-forståelse Plenum og grupper 

Vurder sig selv i forhold til 

elevmål før og efter. 

VØL bliver gentaget i uge 

4. 

 

Fremlæggelser.  

 

Uge 48 - 51 4.kl. 

Arbejder med mindstorm – vi 

skal få den til at danse. 

 

På baggrund af Ø-et arbejdes 

med interview som genre i 

dansk. 

At blive fortrolig med 

teknologien 

Grupper 

Uge 51 VØL for 3.kl. 

På baggrund af Ø-et arbejdes 

med interview som genre. 

At aktivere en for-forståelse Plenum og grupper 

Uge 1 Besøg hos: Samle viden omkring de Plenum og grupper 



Minipigs, kraft-varme-

forsyningen og biogas – evt. 

besøg af/på efterskole. 

Besøg hos Jesper. 

 

Kørsel? 

Udvalgte energiformer til brug 

i fremlæggelsen. 

Udføre interview 

Tage fotos. 

 

Uge2 Eleverne bliver fordelt på 5 

grupper som bidrager til 

Pitten: 

1. Regnedrengene skal 

lave en video af vores 

energi forsyning. 

2. Solcellefolket skal 

bygge solceller (evt. 

sammen med 

efterskole-elever). 

3. Fra tarme til varme 

skal arbejde med 

forsøg og se film. 

4. Modellerne skal lave 

både en fysisk model 

og en model i 

minecraft. 

5. Programmørerne skal 

bygge og køre med 

Samle viden – ved at søge, se 

film og læse. 

 

Lærerne hjølper med at 

grupperne overholder 

tidsplanen og hver gruppe 

kan justere mål efter 

tidsplanen. 

 Grupper og plenum  



 
 

  

robotter. 

Eleverne ønsker 3 værksteder 

– efter de er blevet 

introduceret for dem. 

Lærerne fordeler bagefter. 

Uge 3 Eleverne arbejder i de 5 

grupper. 

Grupper  Solcelle-materialer 

Lego mindstorm 

Computer stationære til mind-

craft. 

Bærbare til robot-kørsel. 

Ipads – til film 

Planche materialer 

Modelbyggeri (skrammel ) 

Limpistoler  

Onsdag i uge 3 - var 

grupperne brudt op og vi 

havde en forsker-dag (kom 

med en opfindelse der kan 

hjælpe til bæredygtig energi). 

Torsdag og fredag var der en 

gruppe fra hver klasse, der 

øvede sig i fremlæggelse af 

forskning. 

Onsdag i uge 3 

fremlægger de 5 grupper 

en statusrapport og 

modtager råd fra de 

andre. 

Uge 4 Mandag og tirsdag 

færdiggøres de fem områder, 

og øve fremlæggelse. 

 

Onsdag fremlæggelse på 

Antvorskov. 

 

Kørsel? 

 Grupper. Vurder sig selv i forhold til 

elevmål før og efter. 

 



Teamets evaluering 

Vi mødes i uge 3 og laver en evaluering. 

Vi mødes efter fremlæggelsen og skriftliggør erfaringerne til næste gang - en mappe på L-drevet.  

3-5 ting vi gør igen og 3-5 ting vi ikke gør igen  

Evt. en videodagbog  

 

Ændringer til næste gang 

 Vi skal have en plan for uddannelse af robotfolkene - deadlines for øvelserne til mindstorm. 

 Bruge de termer forløbet ligger op til: kalde fremlæggelse for forskning. 

 Mere fokus på marketing/branding - fx fælles bluser. 

 Vi skal have mere fokus på hvad der bliver bedømt på - ungerne vil gerne vinde. 

 Mere fokus på at lærerne bliver klædt på rent fagligt. 

 Hellere større grupper/færre grupper, så der er lærere på til styring. 

 Vi har brug for at vide hvor stor pitten er. 

 Lavede en model af pitten herhjemme - så man kan se fremskridtene og det samlede resultat. 

 Ønske om at have et retræterum. 

 Pauseaktiviteter fx kunne 3.kl. få lov til at have mobilerne med - en bold, spil e.l. 

 Hele klassen skal med ind og høre fremlæggelsen. 

 Træne pitt-snak. 

 Fælles forberedelse i større omfang - fx mål for de enkelte grupper. 

 Begge klasser skal udnytte deres N/T timer op til jul til at få baggrundviden om årets tema. 

 Kun have emnearbejde frem til frokost (7.30 - 10.50) - almindelig fag-timer efter frokost. 

 4.kl. videos om selve dagen skal på L-drevet. 

 Mere fokus på opfindelsen/løsningen. 

 

Gode ting vi gør igen. 

 Godt at hele klassen er med og har del i projektet. 

 Fremlæggelse uden stikordskort er godt. 

 Træne fremlæggelsen både i grupper og for klassen. 

 Samarbejde mellem klasserne - med hjælp fra lærere. 

 Byggemøde er et godt koncept i alle grupperne. 

 Plakater med skal-opgaver og bagefter må-opgaver i hver gruppe. 

 Flere måder at vise løsningen på er godt. 

 


