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ROBOTTERNE KOMMER 
   

 

 

 

 

 

 

 Du skal lære om...  
 
-Hvad er en robot 
-Hvad bruger vi robotter     
til 
-Robotteknologi 
-Simpel programmering 
 

   

Forløbsbeskrivelse 
 
 

I dette forløb får du en større forståelse for hvad en robot er og at 
robotter kan være mange ting. Du skal også lære at forstå, hvordan en 
robot fungerer ved hjælp af programmering. Du kommer igen til at 
arbejde med LEAPS-protokoller, feedback osv.  
Du skal opfinde og bygge en model af din helt egen robot.  
Du skal også selv være en robot og prøve hvordan det er at være 
programmeret til en bestemt opgave. 
Undervejs vil vi få besøg af forskellige eksperter, som vil dele deres viden 
om robotter med os. 
Vi slutter af med Fremvisning i uge 14 for Storgrupper fra Børnehaver. 

 Du skal arbejde med…  
 
-Forskellige it-
programmer og spil og 
derigennem lære om 
programmering. 
 
-Refleksioner omkring 
fordele og ulemper ved 
robotteknologi. 
 
-Hvad du synes 
fremtidens robotter skal 
kunne? 

   

Engagerende spørgsmål 

Robotterne er her!  
Men hvor finder vi dem? 
 
 
 
 
 
 

Læringsmål for forløbet 
 

Læringsmålet er at forstå hvad der kendetegner en ”robot” og hvad det 
vil sige at programmere. 
 
Med indførelsen af robotter og undervisning i programmering i skolen, er målet at 
give eleverne viden om og adgang til robotteknologi, da det forventes at brugen og 
udviklingen af denne teknologi er kraftigt stigende i vores samfund. 
 
 

 Du skal….. 
 
-Finde robotter. 
-Være en robot. 
-Tænke som en robot. 
-Styre en robot. 
-Bygge en robot. 
-Lege at du er en robot. 
 
 
Protokoller: 
 
-Makkerdeling 
-Dialogcirkel 
-Sokratisk samtale 
-Projekttuning 
-Spørgsmålsleg 

 

  Forløbsnavn: 
 
Robotter 

Lærere/pædagoger: 
 
POH, MBC, KNI, GOL, MCH 

 
 

 

 Årgang: 
 
0.Klasser SPH 

Varighed: 
 
Uge 9-14 2020 
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Læringsmål for forløbets fag 
 

 

Læringsmål for relevante fag og færdighedsområder. 

Dansk Matematik Naturfag Deeper Learning Engineering/Billedkunst 

At kommunikere, formulere 
og formidle refleksioner og 
viden til andre. 
Udvikle et sprog for 
programmering. 
 
Eleven kan eksperimentere 
med digitale medier i 
arbejdet med sprog 
 
Eleven har viden om ikoner 
og værktøjer i digitale 
medier. 
 
Eleven kan eksperimentere 
med at læse små tekster i 
forskellige medier 

Programmering 
 
Konstruktion 
 
Eleven kan gengive og 
beskrive enkle figurer og 
mønstre, herunder i digitale 
medier. 
 
Eleven har viden om enkle 
geometriske figurer og 
mønstre 
 
Eleven kan anvende enkle 
forklaringer i forbindelse 
med placering og størrelse. 
 

Eleven har en forståelse for 
Newtons love om bevægelse 
 
Forståelse for enkle 
elektriske kredsløb. 
 
Energikilder. 

At forstå robotters 
betydning i hverdagen. 
 
At være i stand til at 
konstatere, formulere og 
formidle fordele og 
ulemper ved 
robotteknologi. 
 
Udholdenhed og 
koncentration 

Modeller af robotter 
 
Bygge og programmere 
robotter. 
 
Skabe simple elektriske 
kredsløb. 
 
/ 
 
Eleven kan eksperimentere 
med egne udtryk alene og i 
fællesskab. 
 
Eleven har viden om basale 
redskaber, materialer og 
teknikker. 
 

 

 

                                                  Ugekalender for forløbet 

Uge 9 
24/2– 28/2 

 

LEAPS-FORLØB – programmering se: Ugeplan 0.A + 0.B 
 
 
 

Uge 10 
2/3 – 6/3 

 

LEAPS-FORLØB – programmering se: Ugeplan 0.A + 0.B 
 
 

Uge 11 
9/3 – 13/3 

 

LEAPS-FORLØB – programmering se: Ugeplan 0.A + 0.B 
 
 

Uge 12 
16/3 – 20/3 

 

LEAPS-FORLØB – programmering se: Ugeplan 0.A + 0.B 
 
 

Uge 13 
23/3 – 27/3 

 

LEAPS-FORLØB – programmering se: Ugeplan 0.A + 0.B 
 
 

Uge 14 
30/3 – 3/4 

 

LEAPS-FORLØB – programmering se: Ugeplan 0.A + 0.B 
Fremvisning fredag d. 3 april, kl. 10.30 
Autentisk publikum: Storgrupper fra børnehaverne. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


