
Skabelon for undervisningsforløb 

 
Undervisningsforløbets titel: 
Lego Wedo 0.-2. klasse 
 
Målgruppe: 
0.- 2. klasse  
 
Omfang: 
Alle lektioner i uge 3 - 2016 
 
Præsentation af forløb eller problemstilling: 
Alle elever arbejder med Lego Wedo og tager udgangspunkt i en problemstilling, der opstår via samarbejde med mekanikeren i Flakkebjerg. På den 

måde inddrages erhvervslivet i arbejdet med at udvikle, designe, bygge og præsentere en løsning. Produktet i Lego Wedo bruges også til at 

præsentere projektet med henblik på samarbejde, gensidig respons og formidling til omverdenen. Rammen for forløbet er, at bidrage til konkrete 

løsninger, der kan gøre arbejdet som mekaniker lettere. 
 
Gennem fælles oplæg og øvelser i grupper, udforsker børnene mulighederne i Lego Wedo. Gennem kendskab til materialet udvikles forskellige ideer til 

at afhjælpe problemstillingen. Eleverne ideudvikler efter en brainstorm og udvælger den bedste løsning. De arbejder både på en skriftlig 

projektbeskrivelse samt en bygget løsning i Lego Wedo. 

Forløbet afsluttes ved en fælles præsentation for alle grupper evt. med deltagelse af erhvervsvirksomheden/mekanikeren.  

Forløbet bygger på en innovativ tilgang til at udvikle løsninger, der forbedrer og nyskaber måder at gøre tingene på. Der arbejdes med de fire faser i 

Design to improve life-kompasset: Forbered, Forstå, Formgiv og Færdiggør.   
 
Præsentation og brugen af teknologi(er): 
Lego Wedo er et produkt udviklet af Lego til brug i undervisningen med fokus på programmering og udførelse af vejledninger. Legoklodserne sættes 

sammen i kombination med motorer, sensorer og en sammenkobling til computer, hvor selve programmeringen foregår. Gennem programmeringen 

kan man få Lego-konstruktionen til at bevæge sig og udføre forskellige funktioner. 

Kombinationen af arbejdsform og Lego Wedo giver gode muligheder for differentiering. Vi har mulighed for at lade eleverne udvikle deres ideer ud fra 

egen forståelse, ståsted og faglige niveau. De har mulighed for at bidrage, kombinere og supplere deres viden med andre i gruppen.   

Udover selve teknologidelen med brug af Lego Wedo inddrages præsentationsteknologier. Eleverne kan anvende præsentationer i enten digital form 

som ex. Powerpoint, WriteReader, Skriv og læs, Photostory, Lego Visualizer, Stop Motion mv. Eller analoge teknologier som ex. Tegninger, plakater, 

egenproducerede bøger, foldere, flyers mv. Forløbet kan her differentieres efter elevernes færdigheder mht. kompetencer i IT og fagligt niveau, og på 

tværs af de forskellige klassetrin. 
  



Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 
 

Kompetencemål og videns- og 

færdighedsmål fra FFM 

 

 

 

Danskfaglige mål: 

 

Fremstilling 

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer 

 

Eleven kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge 

 

Eleven har viden om enkle præsentationsformer 
 
Kommunikation 

Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer 

 

Eleven kan bruge talesprog i samtale og samarbejde 
 

Eleven har viden om enkle samtaleformer 

 

Matematikfaglige mål: 

 

Modellering 

Eleven kan undersøge enkle hverdagssituationer ved brug af matematik 

 

Eleven har viden om sammenhænge mellem matematik og enkle hverdagssituationer 

  



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 

Eleven kan veksle mellem at lytte 
og ytre sig 
 
Eleven har viden om turtagning 
 

Jeg kan lytte til mine kammerater 

og vente på tur 

 

  

Jeg kan beskrive mine ideer for 

kammeraterne  
Jeg kan arbejde videre med 

mine kammeraters ideer 

Eleven kan præsentere sit 

produkt i nære sammenhænge 

 

Eleven har viden om enkle 
præsentationsformer 
 

Jeg kan fortælle om vores model Jeg kan forklare hvordan vores 

model fungerer 

Jeg har tænkt over hvordan 

vores model kan forbedres og 

komme med eksempler  

Eleven kan undersøge enkle 

hverdagssituationer ved brug af 

matematik 

 

Eleven har viden om 

sammenhænge mellem 

matematik og enkle 

hverdagssituationer 

Jeg kan komme med eksempler på, 

hvordan matematik bruges i LEGO 

Jeg kan beskrive min ide og bruge 

matematik i min forklaring 

Jeg kan beskrive hvordan den 

matematik, jeg har lært i 

forløbet, kan hjælpe mig med at 

få nye ideer 

 

Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 
Som nævnt bliver de tekniske færdighedsmål hængt op på væggen, så eleverne har overblik over de forskellige steps, de kommer igennem. Her er 

elevernes egenvurdering i fokus. De skal altså selv vurdere, om de har opfyldt målet for at gå videre til næste step. I forbindelse med de faglige 

læringsmål, vil der være en fælles snak om, hvad det vil sige at opfylde de forskellige kriterier.   
 
  



Undervisningsdifferentiering 

Børnene arbejder i grupper på tværs af årgangene. Herved opstår synergier, som ikke ses i hverdagen - nemlig at de dygtigste af de mindste elever 

får mulighed for at bidrage med deres viden til gruppearbejdet. Samtidig vil andre grupper opleve, at de ældste elever bidrager til den faglige 

udvikling hos de mindste. Alene det at arbejde sammen med elever fra andre klassetrin kan være en motivation for mange - men selvfølgelig også 

det modsatte, så det er en væsentlig opgave for læreren at holde øje med netop dette hos den enkelte gruppe. 

 

Selve projektarbejdsformen er differentierende i sig selv. Alle elever bidrager med det, de kan, i forhold til deres niveau. Samtidig skal der italesættes 

en kultur, hvor alle bliver hørt, og hvor alle ideer er velkomne. Der vil også naturligvis være stor forskel på de løsninger, som grupperne kommer 

frem til. Her er der mulighed for at snakke en del om hvad man som gruppe har lagt vægt på (kvalitet, udseende, holdbarhed, effektivitet), og at man 

ikke nødvendigvis behøver at opfylde alle kriterier. 

 

Vi laver en række opslag i klassen, som beskriver den faglige udvikling i forløbet. Den består af en række steps, der indeholder hele progressionen fra 

start til slut. Eleverne har hver et navneskilt, som de flytter efterhånden som de når de enkelte steps. Derved behøver alle elever ikke at være på 

samme sted hele tiden - og det er synligt for alle, at det er sådan. 

 

Forslag til evaluering: 
Inden vi går i gang laver vi en før-måling af, hvor mange der kender til programmering og algoritmer. Det er også en opfølgning på første 

projektperiode, hvor eleverne har arbejdet med programmering og algoritmer med Bee-Bot. Målingen gennemføres også efter forløbet. 

 

Som start på den fase, hvor eleverne udvikler deres eget produkt, lave de enkelte grupper en projektbeskrivelse indeholdende en beskrivelse af deres 

ide (hvad kan den?, hvordan ser den ud?, hvad skal den bygges af i virkeligheden?, samt en tegning). Projektbeskrivelsen hænges op, og der 

afsættes tid til at grupperne kan give hinanden feedback og feed-forward på deres projekt. 

 

Væggen med steps som beskrevet ovenfor benyttes til elevernes egen-evaluering. 

 

Endelig vil fremlæggelsesprocessen fungere som evaluering af hele projektet samt elevernes evne til at præsentere deres produkter  

Der vil også her spørges ind til forløbet, og om vi som undervisere kunne gøre noget anderledes (selvom det naturligvis også er en løbende proces 

undervejs. 

 

Undervejs i forløbet ser vi det som en væsentlig opgave at ”spænde ben” for elevernes arbejdsproces. Det handler om at stille kritiske spørgsmål, at 

komme med indspark som ”hvad nu hvis…”, ”kunne man….”, ”hvad hvis man…”, ”hvem kunne ellers bruge….”. Derved tvinges grupperne til at tænke 

kreativt og forstår at kritisere deres arbejde, men om at få dem til at tænke i nye baner og derved udvikle deres ide og produkt yderligere. 

 
 

  



Plan 

 

Tid og sted Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 
Hvordan skal der 

evalueres?  

 

Mandag 2 grupper besøger Flakkebjerg 

Autoværksted enten samlet 

eller på skift.  

2 grupper arbejder med Wedo 

og opgaverne i 

softwarepakken. 

Se steps samt målskema 

 

Virksomhedsbesøg 

Gruppearbejde 

Selvinstruerende opgaver 

Væg med steps, hvor 

eleverne indplacerer, 

hvor langt de er nået. 

Eleverne evaluerer på den 

måde sig selv. 

Tirsdag 2 grupper besøger Flakkebjerg 

Autoværksted enten samlet 

eller på skift.  

2 grupper arbejder med Wedo 

og opgaverne i 

softwarepakken. 

Se steps samt målskema 

 

Virksomhedsbesøg 

Gruppearbejde 

Selvinstruerende opgaver 

Væg med steps, hvor 

eleverne indplacerer, 

hvor langt de er nået. 

Eleverne evaluerer på den 

måde sig selv. 

Onsdag  Ideskabelse: 

Brainstorm i grupper med 

ideer til løsninger af 

problemstillingen. 

Udvælge den bedste idé. 

Udarbejde projektbeskrivelse. 

Se steps samt målskema 

 

Gruppearbejde 

Papir og blyant 

Hver gruppe har en arbejds-

portefolio 

Mål-væg 

Lærer-elev 

feedback/forward 

”Benspænd”  

Torsdag Fælles gennemgang af 

projektbeskrivelser. 

Videreudvikling af projekt og 

produkt. 

Se steps samt målskema 

 

Gruppearbejde 

Arbejds-portefolio 

Lego wedo samt software 

Målvæg 

Elev-elev 

Lærer-elev 

Feedback/forward 

”Benspænd” 



 
Teamets evaluering 

Hvordan vil I i teamet evaluere forløbet?  

 

 Målvæggen med steps er også et rigtigt godt værktøj til de voksne i forløbet. Her kan vi også følge med i, hvor langt de forskellige grupper og 

elever er kommet. Vi kan også her se, hvilke grupper, der har brug for support undervejs og hvilke grupper, der sagtens kan ”undvære” 

voksne der ”hele tiden blander sig”.  

 Teamet snakker jævnligt sammen i forløbet. Vi opdaterer hinanden om, hvordan de forskellige grupper klarer sig - herunder om der skal ske 

justeringer undervejs.  
 Teamet i dette forløb er sammensat af lærere fra forskellige årgange. Derfor er der ikke fokus på et fremadrettet teamsamarbejde. Alligevel 

vil vi naturligvis drage os nogle erfaringer, som kan videregives til kommende projekter. Selve undervisningsforløbet kommer til at ligge 

offentligt tilgængeligt via Mærsk-projektet, og det er naturligvis også tilgængeligt for andre kolleger på skolen. Endelig vil vores erfaringer 

kunne bruges, hvis det igen bliver 0.-2. klasse til næste år, der vil arbejde med dette forløb. Der vil der selvsagt være gengangere af både 

elever og lærere. 
 

 

Efter-evaluering 

 

 Fremlæggelserne blev holdt allerede om fredagen. Forløbet viste, at mange grupper var tidligere klar med en løsning, end forventet. 

Mekanikeren, der har hjulpet os undervejs, kunne godt komme om fredagen også, så vi besluttede at fremlæggelserne blev afholdt om 

fredagen. 

 Det viste sig at være en stor udfordring for nogle børn at samarbejde om organisering og optælling af lego-kasserne. Nogle blev decideret 

uvenner over det. Disse grupper havde brug for en større lærerkontakt og -styring, end vi gav på det tidspunkt. 

 Det har været en udfordring for os som lærere, at selve lærer-rollen har været væsentligt anderledes, end vi normalt er vant til. De åbne 

opgaver og projekt-arbejdsformen, gør mere læreren til vejleder, end ”docerende” lærer. Det, at man ikke kender resultatet på forhånd er på 

samme tid interessant og udfordrende. 

  

Fredag Færdiggørelse af projekt og 

produkt. 

Forberede fremlæggelser. 

Se steps samt målskema 

 

Gruppearbejde 

Arbejds-portefolio 

Lego wedo samt software 

Materialer til præsentationer 

Målvæg 

Elev-elev 

Lærer-elev 

Feedback/forward 

Mandag Fremlæggelser Se steps samt målskema 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


