
Hvordan en 10. klasse stiftede bekendskab 

med robotprogrammering i matematik.  

Vi var lige ved at gå til i anarkistisk kaos, 

men blev til sidst reddet af “The Intervenator” 



Vores Elever 

● Mangler initiativ 

 

● Mangler udholdenhed 

 

● Hader skriftlige opgaver  

 

● Leder efter formlen  
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opg. 26 

En firesidet pyramide har en kvadratisk 

grundflade med sidelængden 2,2 m.  

 -Hvor høj er pyramiden, når dens 

rumfang er 7,26 m?  
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Discussion Based Learning: 
1. Brug multimedier 

2. Opfordrer til elevgæt/ intuition 

3. Stil det kortest mulige spørgsmål 

4. lad eleverne… 

5. vær mindre hjælpsom… 
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“Kan I bygge og 

programmere en 

robot til at 

komme over en 5 

cm høj 

forhindring?” 



Tinkering= 10 

 

Matematik og IT= 7 

 

Peer Learning =5 

 

Selvstændighed=? 
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SUCCES! 



Dokumentation 

● Alle elevgrupper skal lave en mappe i google app  

(Google). 

● Mappen skal deles med elevens matematik- og 

dansk-underviser. 

● Mappen skal indeholde en logbog for de tre dage 

● Mappen skal indeholde billeder fra ugen 

● Mappen skal indeholde videodokumentation af 

forsøg, debat, programmering og afprøvning. 

● Alt skal dokumenteres. 



Hvad med den “klassiske matematik?” 

Antal 

rotationer Distance i cm 

1 11.4 

2 22.8 

3 34.2 

4 45.6 

5 57 

6 68.4 

7 79.8 

8 91.2 

9 102.6 







Observationer 

“...måden at arbejde på med Lego Mindstorms 

trækker på samværsformer fra fritiden. De 

sætter sig på gulvet og undersøger. De har det 

sjovt sammen og giver High Five, når noget 

lykkes. Hele rummet blev taget i brug, eleverne 

gik rundt i lokalet, når de skulle afprøve 

robotterne, eller se hvad andre havde lavet…” 



Lego Mindstorm       vs.    “The Intervenator” 


