
 
 

Lego Green City 2016 4. årgang 
 

Undervisningsforløb i Lego Green City   

 
Undervisningsforløbets titel: 

Lego Green City 
 
Målgruppe: 
4. Årgang projekt med primært fokus på natur og teknik  
 
Omfang: 
Fredag innovationsdøgn Uge 3 og mandag i uge 4 
  
Præsentation af forløb eller problemstilling: 

Dette tværfaglige projekt i fagene natur teknologi, dansk og matematik, som omhandler begrebet bæredygtighed i vores nærmiljø. Byen Green City 

benytter sig af vedvarende energi og håndterer affald og luftforurening på en for miljøet forsvarlig måde. Selve robotdellen af udfordringen går ud på, 

at de enkelte hold med 4 elever bygger og programmerer en robot til at løse så mange udfordringer på Green City måtten som muligt.  

4.a arbejder med vind 

4.b arbejder med vand 

4.c arbejder med sol 

4. d arbejder med sol 

 

Præsentation og brugen af teknologi(er): 

Læring for fremtiden Lego MINDSSTORMS 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.  
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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 

 

Fremstilling 

 Jeg kender til enkel, genretilpasset 

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

  

  

 Jeg kan fortælle om opsætning af 

tekst i et genretilpasset layout. 

(planche, folder, rapport m.fl.) 

 Jeg kan vælge et layout, som 

passer til genren. (planche, 

folder, rapport m.fl.) 

 
Undersøgelse 
 
 

Jeg kender til enkel undersøgelsers 

muligheder og begrænsninger 

indenfor bæredygtig energi. 

Jeg kan fortælle om enkel 

undersøgelsers muligheder og 

begrænsninger indenfor 

bæredygtig energi. 

Jeg har viden om enkel 

undersøgelsers muligheder og 

begrænsninger indenfor 

bæredygtig energi. 

 

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. 
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Tidsplan/skema 
 
 Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag 
08.00 
 

Innovationsdøgn 
Besøg fra 
Siemens  

Opstart 
Lego 
Forskning 
Pit/marketing 
Faglig hule 
 
 
 
15.15 

Lego 
Forskning 
Pit/marketing 
Faglig hule 
 
 
 
 
14.30 

Lego 
Forskning 
Pit/marketing 
Faglig hule 
 
 
 
 
14.30 

Lego 
Forskning 
Pit/marketing 
Faglig hule 
 
 
 
 
14.30 

Lego 
Forskning 
Pit/marketing 
Faglig hule 
 
 
 
 
11.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
14.30 

 
 
 
 
 
 
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) 
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Evaluering af projektet 
 
Generelt har vi været glade for projektet.  
Det har været en udfordring, at konkurrencen kun var for 12 elever i hver klasse. Det har været en kæmpe motivation for de 12 elever som skulle 
fremlægge, da der ikke har været negativitet, som har trukket niveauet ned. 
Til gengæld har det været en stor udfordring at holde motivationen oppe hos de resterende elever, da det har været svært at finde relevant arbejde 
til alle.  
Det har været en udfordring at vi har været 5 lærere til 4 klasser. Hver klasse var delt op i de 3 værksteder (pit, forskning og LEGO-kørsel), men det 
var meget svært at nå hele vejen rundt. Da der kun var 12 elever som skulle deltage i konkurrencen, var der mange elever som ikke fik det optimale 

ud af projektugen. Havde man været 2 lærere til hver klasse, så havde det været lettere at have føling med hvad eleverne hver især gik og lavede.  
Man kunne overveje at dele lærerne ud på værksteder, så en tager sig af pit, en tager sig af kørsel og en tager sig af forskning. På den måde er der 
kun en ting som hver enkel lærer skal sætte sig ind i. Og man slipper for at ”løbe rundt” mellem de forskellige værksteder. 
Vores løsning med at have en ”faglig hule”, fungerede rigtig godt. Når elever ikke vidste hvad de skulle lave, havde de mulighed for at gå i faglig 
hule. I hulen var der arrangeret aktiviteter, så alle elever havde mulighed for at opfylde tilsvarende faglige mål, som de elever der deltog i 
konkurrencen. ”Hulen” var også en mulighed for et afbræk, til de elever som skulle deltage i konkurrencen, men som alligevel havde brug for en lille 
timeout.  
Det kunne have været rart, hvis programmet for selve konkurrencedagen havde været kendt i bedre tid. Det skabte store frustrationer hos eleverne, 
at vi skulle være i A-bygningen. Det at konkurrencen blev flyttet dagen før, skabte jubel og glæde. Vi vil til hver en tid anbefale at konkurrencen 

bliver afholdt i kantinen, da der er brug for pladsen. Det at alle pits og LEGO-kørslen var samlet et sted, gjorde at eleverne havde let ved at gå rundt 
og se hinandens projekter.  
Næste gang bør man åbne op for at forældrene også kan være med på konkurrencedagen, da eleverne har brugt meget tid og energi på projektet, og 
meget gerne vil vise det frem. Det at de ved projektet bliver vist frem for forældrene, giver også en del motivation til nogle af eleverne. En del 
forældre har også været involverede i projektet, fx i form af sponsorgaver. 
Vi afholdte i to af klasserne en ”generalprøve” dagen før konkurrencen. Her kunne forældrene komme om eftermiddagen og se LEGO-kørsel og en 
generalprøve på fremlæggelserne. Eleverne udtrykte at det var rigtig dejligt at få øvet fremlæggelsen for et rigtigt publikum, og forældrene syntes 
det var dejligt at se hvad eleverne havde arbejdet med.  
 

 
 

 4. årgangsteam  KA, PJ, NL, CA, SW 


