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Faget formål:
Faget har til formål at give eleverne færdigheder og viden omkring brugen af LEGO Mindstorm. Det gælder
programmering, byggetekniske færdigheder samt innovativ tænkning. Undervisningen skal lede hen mod
deltagelse i First Lego League, hvor der konkurreres i alle tre elementer.
Faget bygger i høj grad på de nye fælles mål indenfor innovation og entreprenørskab:
Eleverne skal udvikle innovative og entreprenørielle kompetencer, så de kan anvende deres personlige,
faglige og sociale ressourcer i verden, uanset om de vil påvirke deres eget liv, deltage i samfundsmæssige
aktiviteter eller starte aktiviteter eller virksomheder. Innovation og entreprenørskab er orienteret mod
varierede og praksisorienterede undervisningsformer.
Innovation og entreprenørskab kan udskilles i fire komplementære og indbyrdes afhængige dimensioner.
Handling forstås som en elevs evne og lyst til at iværksætte værdiskabende initiativer, samt evnerne til at

virkeliggøre disse initiativer gennem samarbejde, netværk og partnerskaber. Det er samtidig evnen til at
kommunikere formålsrettet, og at kunne organisere, målsætte, planlægge og lede aktiviteter.
Handlingsdimensionen omfatter ligeledes evnen til, at kunne analysere og håndtere risici.
Kreativitet forstås som evnen til både at se og skabe ideer og muligheder. Det er ligeledes evnen til at
kombinere viden, erfaringer og personlige ressourcer fra forskellige områder på nye måder. Kreativitet er
også evnen til at skabe og revidere personlige forestillinger, eksperimentere og improvisere for at løse
problemer og udfordringer.
Omverdensforståelse forstås som viden om- og forståelse af verden, lokalt og globalt. Ligeledes er det
evnen til at kunne analysere en kontekst socialt, kulturelt og økonomisk som en arena for værdiskabende
handlinger og aktiviteter. Omverdensforståelse handler også om viden om og forståelse for økonomi og
problemstillinger i forhold til eksempelvis bæredygtighed, klima og ressourcer.
Personlig indstilling er de personlige og subjektive ressourcer, som elever møder udfordringer og opgaver
med. Det er troen på at kunne agere i verden og herigennem at kunne realisere drømme og planer.
Personlig indstilling bygger på evnen til at kunne arbejde vedholdende og overkomme ambivalens,
usikkerhed og kompleksitet. Det er ligeledes evnen til at kunne acceptere og lære af andres og egne fejl og
at kunne foretage etiske vurderinger og refleksioner.

Fagets indhold:
Der vil dels arbejdes med dette års udfordring i FLL: ”Hydro Dynamic”. Undervisningen vil primært foregå
som gruppearbejde.
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Uge 33 - 34

Uge 35

Uge 36

Byggeproces
- Byg en solid robot med farve- og gyrosencor
- Dog- og wormgearing
Arbejder med research i forhold til hvad vi bruger vand til.
- Fremtidens vandproblemer
o Indsamling af fakta / viden
- Finde løsningsforslag
o Undersøge om løsningsforslagene allerede findes
o Finde nye løsningsforslag
Programmering
- Indledende programmeringsøvelser på banen
- Justeringer af robotter i forhold til banen
Fortsat research ift. problemstillingen

Uge 37

Uge 38

Fastsættelsen af Problemstillinger
Faglig læsning af challengeguiden
- Planlægning af missioner
- Programmering
FLL - værdier
- Gruppearbejde omkring FLL værdier

Uge 39

Markedsføring
- Gæstelærer
- Hvordan sikre man sig en god markedsføring

Science 5. 0g 6. klasse
Grindsted Privatskole 2017 / 2018

Uge 40

Gruppeinddeling og specialområder
- Arbejdsplan for resten af perioden
- Fordeling af arbejdsopgaver

Uge 41

Arbejde med arbejdsopgaver
Rapportskrivning

Uge 43 - 44
Arbejde med fokusområder
Uge 45

Klargøring, finpudsning og generalprøver inden konkurrencen

