
More2Math 

 
Undervisningsforløbets titel: 
Fx Lær matematik og problemløsning med LEGO 
 
Målgruppe: 
0-3. klasse 

 
Omfang: 
Ca. 3 lektioner 

 
Præsentation af forløb eller problemstilling: 
Alle elever modtager et opgaveark med en figur der skal bygges samt 3-4 opgaver der skal løses. Opgaverne kan omhandle simpel addition og 

subtraktion eller problemløsning der forudsætter eleven kender begreber som mere end osv. 

 
Præsentation og brugen af teknologi(er): 
Børnene var naturligt motiveret af at skulle arbejde med More2Math, da stort set alle er bekendt med LEGO, og de muligheder der ligger i klodserne. 

LEGO tjener som den teknologi, der skulle simplificere mængder og tal ligesom eksempelvis centicubes.   

 

Forløbet skulle starte med at scene blev sat, så eleverne fra start var bevidste om at der ikke var tale om fri leg ej heller ”bygge-løs”, men derimod et 

værktøj til at konkretisere matematikken og kunne løse udfordringer. Eleverne skulle gennem 3 lektioner gerne gennemfører 2 ark med i alt 6 

opgaver og fremviser deres konstruktioner på smartboardet.  

 

Da materialet på nuværende tidspunkt kun er på engelsk lå der også en opgave i at formidle opgaven, så sproget ikke skabte benspænd.  

 
 

 

 

 

 



Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 
 

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 
Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal 
Færdighedsmål 

Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal 

Vidensmål 

Eleven har viden om strategier til hovedregning, overslagsregning samt regning med skriftlige notater og digitale værktøjer 

 

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 

 

Læringsmål: 

 Jeg kan bruge matematiske 
regningsarter til at bygge en figur 
ud af lego.  
  
Niveau 1 
Jeg kan bygge en slange ved hjælp af 
klodser. 
  
 

 

  

  

Læringsmål: 

 Jeg kan bruge matematiske 

regningsarter til at bygge en 

figur ud af lego  

 

Niveau 2 

Jeg kan bygge en slange ved 
hjælp af et bestemt antal klodser. 

 

 

Læringsmål: 

 Jeg kan bruge matematiske 
regningsarter til at bygge en 
figur ud af lego  
 
Niveau 3 
Jeg kan bygge en slange med 
samme antal klodser som 
niveau to, men i en anden 
form. 

 



 
 

 

Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 
Målet bliver synligt for eleven ved at det er læringsmålet der står som det første op tavlen inden forløbet starter, og de sidste der står der når vi er 

færdige. Jeg vil undervejs henvise til læringsmålet og niveauerne.   

 

Undervisningsdifferentiering 

Differentiering ligger i valget af forskellige opgaver til de enkelte klasser.  

 

Forslag til evaluering: 
Evaluering gennem lærerobservationer og selvvurdering efter endt forløb. 
 
 
Plan 

Udfyld skemaet herunder 

 

Klasse: 0-3. klasse             Fag: Emneuge (teknologi og innovation)     Dato og tid: uge 40 i 3. lek. pr klasse.  

Hvilken læring var der sidste 
gang? 

  

Hvordan startes timen op? 

Hvad er timens mål? 

Hvad er tegnene på læring? 

Hvilket indhold, hvilke materialer, hvilke 
metoder og hvilken organisering skal der 
være undervejs i timen? 

Hvordan skal timen afsluttes og 
vurderes?  

Feltet er helt nyt for eleverne.  
  
Forståelse er at bygge med lege, og 
eventuelt kunne samle en LEGO 
model ud fra en arbejdsbeskrivelse. 

Timens opstart:  
  
Timens mål: 

 Jeg kan bruge matematiske 
regningsarter til at bygge en 
figur ud af lego.  
  

1. Læreren fortæller eleverne om timens 
indhold og læringsmål herumder kriterier. 

2. Tjek ind: Børnene tjekker ind ved at markere 
med deres tommelfinger om de ved at man 
kan bruge lego til at løse matematik med. 

3. Læreren demonstrer på smartboardet 
dagens opgave en delopgave ad gangen. 



Tegn:  
  
Niveau 1 
Jeg kan bygge en slange ved 
hjælp af klodser. 
  
Niveau 2 

Jeg kan bygge en slange ved 
hjælp af et bestemt antal klodser. 

Niveau 3 
Jeg kan bygge en slange med 
samme antal klodser som niveau 
to, men i en anden form. 
  

4. Eleverne inddeles i par og de får en kasse 
med lego. 

5. De løser første opgave.  
6. Opgaven evalueres fælles. 
7. De resterende opgaver forklares. 
8. Eleverne arbejder løs. 
9. Timen rundes af 10 min før, hvor eleverne 

skal vurdere sig selv i forhold til kriterierne 
(smileys). 

 

 
 
 
  


