
Kom og bli med!
“Når tørr teori blir bakt inn i noe som engasjerer, blir læring moro!” 

(Runar, lærer)

S C A N D I N A V I A



Hva er FIRST® LEGO® League Jr.?
• FIRST® LEGO® League Jr. skal fremme realfag og teknologi
• Barna skal forske på en utfordring fra virkeligheten
• Fantasien utfordres, det skal forskes og tenkes kritisk
• Veiledet av en lærer eller foreldre, skal barna også lage en modell ved  
 bruk av LEGO® Education WeDo og et inspirasjonssett
• Tar utgangspunkt i kompetansemål/læringsmål i Norge, Sverige og Danmark
• Etter åtte uker deltar lagene på en turnering, og forskningen og modellen  
 presenteres foran dommere

Alder: 6-9 år

Oppdraget består av seks steg: 

Tenk på det - Lær om det - Forsk på det - Bygg det - Vis det - Del det
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Januar: 
Teaser om årets tema

Februar/Mars: 
Påmelding åpner

September: 
Oppdraget slippes



Hva er FIRST® LEGO® League?
• FIRST® LEGO® League skal fremme realfag og teknologi
• Nytt oppdrag hvert år med samfunnsaktuelt tema
• Forankret i læreplanen i Norge, Sverige og Danmark
• Anbefalt 10-12 deltakere per lag
• 8 uker arbeidsperiode 
• Etter åtte uker møtes lagene til en turnering

Alder: 10 - 16 år

Lagene arbeider med:

Prosjekt:  -	 definere	et	problem
	 	 -	 finne	en	løsning	
  - markedsføre laget og prosjektet

Teknologi: - lese regler og oppdrag 
  - utarbeide en strategi 
  - designe og programmere en robot
   til  å utføre oppdrag

Markedsføring: - markedsføre laget og løsningen sin

P T

MK J E R N E V E R D I E R

KJER N E V E R DIER

September: 
Veiledermøter

November: 
Regionale	finaler

Desember: 
Skandinavisk	finale

Kjerneverdier i FIRST® LEGO® League og FIRST® LEGO® League Jr.:

Kjerneverdiene går som en rød tråd gjennom hele prosjektet, og vil være en viktig 
del av arbeidet med både prosjekt, markedsføring og teknologi. 

Vi uttrykker FIRST®-filosofiene Gracious Professionalism® og Coopertition® 
gjennom våre kjerneverdier:

Oppdagelse: Vi utforsker nye kunnskaper og idéer.
Innovasjon: Vi bruker kreativitet og utholdenhet for å løse problemer.
Innvirkning:  Vi bruker det vi lærer til å forbedre verden.
Inkludering: Vi respekterer hverandre og omfavner våre ulikheter. 
Lagarbeid: Vi er sterkere når vi arbeider sammen.
Moro: Vi har det gøy!



“Vi gjør det tverrfaglig, i alle fag, så det dekker mange kompetansemål, det er et veldig godt 
prosjekt. Elevene er veldig engasjerte og synes det er interessant.” (Eirin, veileder og rektor).

“De relasjonene en får til elevene, og elevene får seg imellom, gjennom dette arbeidet  
er uvurderlig og utrolig verdifull. Dette er læring i praksis! Matematikken gjennomsyrer  
prosjektet når de for eksempel skal beregne masse og mengder. Den siste uken før  
konkurransen har de fått leksefri. Da en av dommerne spurte dem om ikke prosjektet også 
er lekser, svarte de: Nei, dette er bare gøy! Når tørr teori blir bakt inn i noe som engasjerer, 
blir det moro. Jeg tror at First® Lego® League er noe av den skolen som Ludvigsen-utvalget 
har pekt på som fremtidens skole.“ (Runar, lærer).

“Ungene har lært å samarbeide og har økt forståelsen for det å respektere hverandre. Alt vi 
har vært gjennom, både muntlige presentasjoner og lagsamarbeid, finner en både i skolen 
og i arbeidslivet. Utbyttet har vært enormt stort.” (Yngve, veileder).





Hvorfor FIRST® LEGO® League?
• Gir erfaring med arbeidsmetoder og organisering som ligner arbeidslivet
• Styrker samholdet i klassen og er godt for klassemiljøet - gir lagfølelse
• Gir deltakerne mulighet til å jobbe med reelle problemstillinger
• Kan være med å øke rekrutteringen til realfaglige studier
• Gjør realfag og teknologi tilgjengelig og morsomt
• Øker kunnskapen om programmering og design
• Gir dem mulighet til å jobbe med innovasjon
• Oppmuntrer	til	oppfinnsomhet	og	kreativitet
• Skaper personlig og faglig utvikling

Fremtidens skole
Konseptet FIRST® LEGO® League er en god tilnærming til:
• 21st century skills
• Programmering
• Innovasjon
• Dybdelæring
• Utforskende undervisning 

Fordeler i skolehverdagen
• Praktisk tverrfaglig tilnærming til læring i mange fag
• Arbeidsmåte for å nå kompetansemålene 
• Passer godt til tilpasset opplæring
• Del av undervisningen, ikke et tillegg til

Gjør realfag og teknologi tilgjengelig og morsomt!



50%
har økt sin forståelse av 

hvordan matematikk eller 
vitenskap kan brukes til 
å løse problemer i den 

virkelige verden

Statistikk
(kilde: FLL deltakerundersøkelse 2017)

72%
av deltakerne har 

fått økt interesse for 
TEKNOLOGI etter 
deltakelse i FLL

48%
av deltakerne har 
fått økt interesse 
for NORSK etter 
deltakelse i FLL

62%
av deltakerne har 

fått økt interesse for 
matematikk etter 
deltakelse i FLL

48%
av deltakerne har 

fått økt interesse for 
SAMFUNNSFAG etter 

deltakelse i FLL

88%
av deltakerne vil anbefale 

andre til å delta i FLL

67%
av deltakerne har fått økt 
interesse for NATURFAG 

etter deltakelse i FLL

44%56%



Følg oss:

FIRST Scandinavia
Stiftelsen FIRST Scandinavia står bak konseptene FLL, FLL Jr. og Newton.

Siden starten i 2000 har FIRST Scandinavia hatt som formål å gi barn og unge god 
lærings- og mestringsopplevelser med naturfag, matematikk og teknologi. 532 000 
barn og unge har til nå deltatt i våre aktiviteter og fått inspirerende læring gjennom  
undervisning i Newton-rom eller deltakelse i FIRST® LEGO® League. Vi gleder oss over 
et stort og voksende nettverk i Skandinavia og i resten av verden.

Les mer på hjernekraft.org

SPONSORERHOVEDSPONSOR

“FLL gir deg mulighet til å jobbe med alle de egenskapene, alle de ferdighetene som 21st 
century skills trekker frem; egenskaper og ferdigheter som kommer til å være svært  
sentrale i den nye læreplanen. Men kanskje aller viktigst er mulighetene FLL gir til å bygge 
stolthet for eget lag, egen klasse og egen skole. Stolthet det snakkes om rundt middags-
bordene. Stolthet som bygger skolens identitet. Stolthet som vekker lokalsamfunnet og
næringslivets interesse for hva det jobbes med i skolen.” (Eirik Jåtten, rektor)


