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Undervisningsforløbets titel:  

LEGO Wedo Junior FLL 

 

Målgruppe: 

1. årgang 

 

Fag: 

 

Alle lektioner i uge 39 

 

Forløb og problemstilling: 

Overskriften på årets opgave fra Hjernekraft er “Creature craze”. 

Hvad kan vi mennesker lære af dyrene, som kan hjælpe os i hverdagen? 

Vi skal undersøge hvordan forskellige dyr fungerer, se hvordan de gemmer sig, svømmer hurtigt, skaffer føde, angriber og forsvarer sig.Disse 

oplysninger skal bruges til at udvikle et hjælpemiddel, som vi mennesker kan have glæde af i hverdagen. 

Teknologier: 

Lego Wedo  

Computer 

  

 

 

 

 

Mål og succeskriterier: 
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Kompetencemål, videns- og 
færdighedsmål fra FFM 

   

Teknologi: 
 
Eleven kan designe enkle 
modeller 
 
Eleven kan skelne mellem 
virkelighed og model. 
 

Jeg kan bygge noget i lego. Jeg kan bygge en robot efter en 
opskrift. 
 

Jeg kan bygge en robot efter 
egen fantasi - den kan bevæge 
sig. 

Succeskriterier: Eleverne har udfyldt plancher 
med succeskriterier 

  

Fremlæggelse: 
 
Eleven kan fortælle om egne 
resultater og erfaringer 
 

Jeg kan fortælle andre om vores 
projekt. 

Jeg kan tale højt og tydeligt. 

 

Jeg kan kigge på dem jeg taler til. 

Succeskriterier: Eleverne har udfyldt plancher 
med succeskriterier 

  

 

 

 

 

 

 

Tid og sted Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for målopfyldelse Arbejdsform og 
materialevalg 

Evaluering 
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Mandag Hver dag startes med 
læsning fra 8-8.30. 
 
Intro til ugen. 

Mål præsenteres. 

 

Bygge dag - byg efter 

instruktioner og fri fantasi. 

 

Eleverne får præsenteret de 
overordnede to mål for ugen - 
fremlæggelse og teknologi. De 
skal komme med deres bud på 
hvordan målene kan opfyldes. 
 
Fremlæggelse: 
 

- Jeg kan fortælle om vores 
produkt 

- Jeg kan tale højt og 
tydeligt 

- Jeg kan kigge på dem, jeg 
taler til 

 
Samarbejde: 

- hvordan kan I vise at I 
arbejder godt sammen? 

- hvad er et godt 
samarbejde? 

- hvad kan I gøre hvis 
samarbejdet ikke 
fungerer? 

- hvad gør I hvis I eller en i 
gruppen går i stå? 

 
Teknologi: 
 

- vi kan bygge noget i 
LEGO 

- vi kan bygge en 
bevægelig robot efter en 
manual 

- Vi kan bygge en 

Eleverne arbejder i 
grupper på 3 til 4 elever. 
De finder ny viden om dyr, 
ved at læse bøger på 
www.læsemaskinen.dk  
www.læsløs.dk 
www.danskedyr.dk  
 
Derefter skal eleverne 
udvikle en robot der skal 
programmeres, til at 
bevæge sig, lidt som et 
dyr. 

LEGO wedo fremlæggelse 
den 3/10 2016 med 
præsentation af robot og 
tilegnet viden. 
 
I hver klasse hænger: 
Målvæg med 
samarbejdsmål hvor hver 
gruppe evaluerer deres 
samarbejde dagligt ved 
hjælp af et smiley system 
på væggen.. 
 
 
Generalprøve med 
fremlæggelse for klassen 
fredag. Her giver de 
enkelte grupper hinanden 
respons. 
 
Fælles opstart og 
afslutning hver dag. 
 
 
 
 
 
 
 

Tirsdag Hver dag startes med 

læsning fra 8-8.30. 

 
Inspirationsfilm (max. 30 

min) 

Brainstorm - hvad kan/ hvad 

kan vi lære af dyrene? 

Er der nogen steder hvor vi 

har ladet os inspirere af 

dyr? (fx 

kamæleon/camouflage, 

flagermus/sonar, 

sæl/torpedoform) 

Hvad kan vi opfinde som er 

inspireret af et dyr? 

Hvordan vil I bygge det i 

lego? Hvordan vil I 

programmere? 

Kriterier for opfyldelse af 

http://www.læsemaskinen.dk/
http://www.læsløs.dk/
http://www.danskedyr.dk/
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mål. 

Grupperne arbejder 

 
 
kl.13 udfyld dagbog med 

smileys på væggen, der 

evaluerer på samarbejde- 

udholdenhed- udbytte 

Dagen afsluttes med 

bevægelse 

 
 

bevægelig robot efter fri 
fantasi 

 
- hvordan får I 

programmeret?  
- skal alle have lov til at 

bygge og programmere? 
- hvilke forhindringer skal I 

løse? 
 

Onsdag Hver dag startes med 

læsning fra 8-8.30. 

 
Inspirationsfilm (max. 30 

min.) 

Hvad skal I lave i grupperne 

i dag? 

Grupperne arbejder og 

bygger på deres 

opfindelser. 

 
kl. 12 udfylde planchen med 

smileys. 

Tur til æbleplantagen 
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Torsdag Hver dag startes med 

læsning fra 8-8.30. 

Hvordan kan vi præsentere 

vores produkt/projekt for 

dommerne og klassen. 

Idémylder: hvordan 

fremlægger vi 

fyldestgørende. Klassen 

laver en tjekliste. 

Gruppen arbejder med 

produkt og fremlæggelse. 

 
kl.13 udfyld planchen med 

smileys på væggen, der 

evaluerer på samarbejde- 

udholdenhed- udbytte 

Dagen afsluttes med 

bevægelse 

 

  

Fredag Hver dag startes med 

læsning fra 8-8.30. 

 
Det sidste gøres færdig. 

generalprøve for klassen kl. 

10-12. 

 
Vi gør det sidste klar og 
rydder op. 
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Evaluering: 

Hvad er gået godt? Hvilke udfordringer har der 
været? 

Hvordan kan udfordringerne 
mindskes? 

Hvad skal vi huske til næste 
gang? 

Eleverne var gode til at læse om 
et dyr, og fremstille en plakat om 
dette dyr. De har læst om dyr 
både i bøger og på internettet. 
 
Eleverne har fundet billeder af 
deres dyr på internettet. 
 
Eleverne vil gerne bygge mere 
efter manualer. 
 
Eleverne ville gerne have tid til at 
finde på og udvikle deres egne 
robotter. 
 
Vores evalueringsskema har 
eleverne været glade for at 
udfylde, eleverne kunne se hvor 
meget de havde lært i løbet af 
ugen. 
 
Vi oplever at børnene har taget 
meget stort ansvar for at 
grupperne har skulle fungere. De 
har været i godt humør og har 
haft stor glæde af Lego 
kerneværdier, som løbende er 

Der har manglet Lego wedo sæt 
og computere, så grupperne har 
været store, og derfor er der børn 
der ikke har arbejdet optimalt. 
 
For lidt tid til at bygge efter 
manualer. 
 
Der har manglet almindelige 
legoklodser til at bygge med . 
 
Computerne er ikke blevet opladt 
selvom de har været i stik - skab 
13. 
 
Nogle Lego wedo programmer 
var ikke installeret korrekt. 
 
Vi har savnet en IT ansvarlig som 
kunne hjælpe med akutte 
problemer. 
 
 

At der købes mere Lego Wedo 
sæt  ind.  
 
Behøver to årgange at bruge 
Lego wedo på samme tid - kunne 
det fx planlægges så 1. årgang 
har wedo i foråret og 2. årgang 
har wedo i efteråret.  
 
  

 
 
Vi skal huske at der max skal 
være to elever i grupperne. 
 
De ekstra legoklodserne til at 
bygge med skal først komme 
frem, når opfindelsen er bygget. 
 
De ekstra klodser har været gode 
for nogen - men for andre har de 
været meget forstyrrende og har 
fjernet fokus fra selve opgaven. 
 
Den daglige og synlig evaluering 
har skabt et super klassemiljø og 
har skabt øget fokus på 
samarbejdet. 
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blevet snakket om. 
 
De har været gode til 
målsætningen. 
 
Generalprøven for naboklassen 
var en succes - peer to peer. 
 
Bogkasserne. 
 
Vilde kræ (Wild Kratts) - stor 
succes som inspiration 
 
Tur til æbleplantagen midt på 
ugen - alle nød et par timer hvor 
vi hyggede os.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   


