
 

First LEGO League 

Målgruppe: 
6.årgang med inddragelse af især dansk, matematik, håndværk/design og n/t 
 
Omfang: 
Alle lektioner i uge 39. Desuden workshops i uge 38 og et antal lektioner i fire uger op til konkurrencedagen 5.november. 
 
Præsentation af forløb eller problemstilling: 

Alle elever arbejder med problemstillinger omkring overskriften Animal Allies. Holdene skal udforske forholdet mellem mennesker og dyr og 

hvordan dyr og mennesker interagerer med hinanden.   
 
Eleverne skal arbejde med præsentation af forskningsdelen i en rapport, markedsføring samt programmering af EV3-robotter på bane. 
 
Opgaven er delt i tre og byder på udfordringer inden for forskning,markedsføring, teknologi og samarbejde. Eleverne skal undersøge et selvvalgt 

problem under overemnet Animal Allies. Eleverne skal fremføre en problemstilling der i samarbejde med holdets vejleder danner baggrund for at 

forske i og arbejde med løsninger på problemet. Eleverne kan vælge, at lave en nytænkende løsning på problemet og inddrage teknologi i denne.   

Eleverne præsenterer deres problemstilling og arbejde i en rapport, samt ved hjælp af materiale i pitten. Holdet skal også lægge en plan for, hvordan 

løsningen skal markedsføres. I teknologi delen skal holdet bygge, teste og programmere en autonom EV3-robotter for at løse en række opgaver på en 

robotbane. På finaledagen skal eleverne præsentere deres arbejde fra projektugen og i ugerne op til finaledagen. Eleverne skal på dagen fremlægge 

deres rapport på 5 minutter og efterfølgende, bliver der stillet spørgsmål til gruppen fra dommerne. Der bliver spurgt ind til de øvrige kategorier i 

projektet. Eleverne bliver også bedømt på deres samarbejde i forhold til at løse den samlede opgave.  
 
Alle lærere omkring arbejdet med FLL har forinden læst vejlederhæfte og Challengeguide, hvor indholdet for forløbet er grundigt beskrevet. Vi har alle 

taget udgangspunkt med måden, at arbejde med problemstillingen, som der fremføres her.  
 
 
http://hjernekraft.org/oppdrag2016.aspx 
 
http://hjernekraft.org/uploads/dokumenter/Ressurser/2016/DK_Vejleder.pdf 
 
 
Præsentation og brugen af teknologi(er): 
 

http://hjernekraft.org/oppdrag2016.aspx
http://hjernekraft.org/uploads/dokumenter/Ressurser/2016/DK_Vejleder.pdf


I fremstillingen af produkter vil vi søge at inddrage teknologier som 3d print og laserskærer. Eleverne arbejder i forløbet i Google drev, hvor 

dokumenter mm. deles. Eleverne programmerer på EV3-robotter. Der bruges ipad og redigeringsværktøjer til produktion af 

markedsføringsmateriale.Vi bruger videoblog (vlog) hver dag til at dokumentere og evaluere dagens arbejde. Vloggen uploades til Skoletube. 
 
  



 
Målskema - Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 
Målene skal synliggøres for eleverne ved ophængning i klasserne. Vi har valgt at bruge følgende målskema: 
 

Læringsmål  Tegn niveau 1 Tegn niveau 2 Tegn niveau 3 

1: Jeg kan skrive 
en naturfaglig 
rapport. 

Jeg ved hvad en 
naturfaglig rapport 
er. 

Jeg kan skrive 
dele af en 
naturfaglig 
rapport. 

Jeg kan skrive en 
naturfaglig rapport 

2: Jeg kan lave 
en robot der 
fungerer. 

Jeg kan samle 
robotten ud fra 
vejledningen. 

Jeg kan montere 
sensorer og 
ekstra motorer på 
robotten  

Jeg kan samle robotten så 
den kan løse opgaver, der 
kræver brug af sensorer, 
ekstra motorer eller andre 
mekaniske funktioner. 

3: Jeg kan 
programmere en 
LEGO robot. 

Jeg kan få robotten 
til at køre forlæns, 
baglæns og dreje 
rundt. 

Jeg kan 
programmere 
robottens 
sensorer så de 
virker.  

Jeg kan programmere 
robotten så den kan løse 
opgaver, der kræver brug 
af sensorer, ekstra motorer 
eller andre mekaniske 
funktioner.  

4: Jeg ved 
hvordan man kan 
reklamere for et 
produkt. 

Jeg kender til 
forskellige former 
for reklame (film, 
annonce, plakat 
eller andet)  

Jeg har selv lavet 
reklame for at 
produkt. 

Jeg har lavet flere 
forskellige former for 
reklame for et produkt. 

5: Jeg kan 
samarbejde med 
mit hold. 

Jeg kan fordele 
opgaver og deltage.  

Jeg kan indgå i 
forskellige roller 
og opgaver. 

Jeg kan indgå i alle roller 
og deltager aktivt.  

6: Kan give 
feedback. 

Jeg kan lytte aktivt.  Jeg kan tænke 
over fordele og 
ulemper ved 
andres ideer.  

Jeg kan fortælle mine 
tanker om deres ide på en 
ordentlig måde. 
 

 



Undervisningsdifferentiering 
Tidligt i projektet bliver eleverne inddelt på ansvarsområder i henhold til deres interesser og kompetencer.  
 
Forslag til evaluering: 
Hver dag gennemgår vi elevernes Vlogs, således at vi har fingeren på pulsen og overblik over elevernes læringsstadier. Eleverne arbejder i lokaler 

med andre, som har samme ansvarsområde. Det betyder, at de kan bruge hinanden til input og ideer (peer to peer-evaluering). I forløbet bliver 

eleverne bedømt i kategorierne forskning, samarbejde, markedsføring og teknologi. Eleverne evaluerer sig selv, når projektet er endeligt afsluttet på 

konkurrencedagen.   
 

 
Plan 
Uge 38: 
Klassebyt i udvalgte lektioner. Lærerne underviser i på skift i de fire klasser i: 
Rapportskrivning 
Markedsføring 
VLOG 
Programmering 
 
Uge 39: 
Man: Samarbejdsøvelser og workshops 
Tirs-fre: Specialisterne på eget værksted 
Fre: Præsentation af gruppernes projekter. 
Videolog (VLOG) alle dage 

 
Teamets evaluering 

● Vi gennemser elevernes VLOGs 
● Vi evaluerer hver dag efter eleverne er gået hjem 
● Vi holder hinanden opdateret, og vi bruger Google Docs som arbejdsredskab. 

“I år er der 2 hold pr klasse - det har fordele og ulemper. 
Tidligere år har der været ét hold på 12 elever i hver klasse. 
Resten af eleverne var kun med som “heppere”. 
Nu er alle engageret, men det er vanskeligere for os at have 
overblikket.” 

“Vi nåede bestemt ikke i mål i projektugen, men der er en 
måneds tid tilbage, hvor vi tager n/t-timer og nogle dansk- og 
matematiktimer.” 


