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FIRST® LEGO® League Jr.: Tips & Tricks til økter uke for uke 
 
 
Her finner du et forslag til hvordan en kan legge opp lagets økter gjennom prosjektperioden.  
Du som veileder kan også velge å se bort fra denne økt for økt-planen og velge 
fremgangsmåter selv. 
 
Tips 
I hver økt skal vi minne hverandre på kjerneverdiene i FIRST LEGO League Jr.  
 
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! 
 
Det kan være lurt å ta bilder underveis som laget kan bruke i posteren. 
 
Økt 1 – Finne lagnavn 
Ettersom dette er den første økten, er det en fin start å gi lagmedlemmene en oversikt over 
FLL Jr., kjerneverdiene, oppdraget og motivere dem for den kommende sesongen. 
 
I denne økten blir laget kjent med årets oppdrag, kjerneverdiene for FLL Jr., utforsker hva 
det vil si å være medlem av et lag, velger et navn og evt. tegner en logo for laget.  
 
Gjennomfør en idémyldring med laget for å få frem flere forslag til lagnavn. Be dem om å 
stemme på det lagnavnet de liker best, etter at de har hørt alle de andres forslag.  
 
Om laget har tid og gjennomføringsevne kan du be hvert enkelt lagmedlem om å tegne en 
logo som inneholder ett eller flere enkle symboler og lagnavnet. La lagmedlemmene vise 
frem logoene sine til gruppen når de er ferdig. La dem stemme over en logo for laget. Hvis 
de ikke klarer å bli enig om et utkast, kan du vurdere å dele ut ekstra ark, slik at de kan 
samarbeide om å tegne en ny logo som bygger på delene de liker best i de forskjellige 
utkastene. Ta vare på sluttresultatet for å bruke det på posteren i økt 8.  
 
Fortell laget at de i neste økt kommer til å lære mer om oppdraget. 
 
Økt 2 - Bli kjent med oppdraget og bygg inspirasjons settet. 
Dere leser sammen oppdraget sammen og bygger inspirasjons settet, og installasjonen som 
skal inngå i LEGO® modellen. Det er seks grå plater som brukes til base på modellen. Hvis 
du har et lite lag, vil de kanskje helst jobbe sammen om bygge settet. Installasjonen i 
inspirasjonsettet skal senere inngå i LEGO-modellen som er beskrevet i økt 5. 
  
Har du et større lag foreslår vi at du tildeler dem roller som «navigatør» (styrer fremdriften til 
laget ved å si hvilket trinn de er på, bla om i byggeveiledningen osv.), «finner» (finner LEGO 
elementene de trenger for hvert trinn), «bygger» (plasserer elementene på modellen) og 
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«kontrollør» (kontrollerer at elementene blir riktig plassert). Sørg for at laget bytter roller ofte 
nok til at alle får en sjanse til å ha flere roller. Oppmuntre laget til å utveksle ideer med 
hverandre. Avhengig av hvor mye tid og hvilke typer LEGO elementer dere har til 
disposisjon, kan du hjelpe laget med å bestemme om de skal bygge noen av, eller alle, de 
foreslåtte modellene.  
 
Fortell laget at de i neste økt skal få en innføring i teknisk design. 
 
Økt 3 - En innføring i teknisk design 
Laget lærer om den tekniske designprosessen og hvordan den kan brukes til å finne 
løsninger på problemer. 
 
Hvis dette er første gang laget bruker LEGO® Education WeDo, må du sette av ekstra tid til 
å la laget sortere og gjøre seg kjent med deler. Bruk gjerne noen av “Komme i gang”-
aktivitetene som følger med settet, for å gjøre dem kjent med grunnleggende programmering 
når de begynner på denne økten. Siden det kan ta et par timer ekstra å gjennomføre disse 
aktivitetene, bør du planlegge et lengre lagmøte for denne økten og/eller fordele økten på to 
økter.  
 
Fortell laget at de i neste økt skal forsette arbeidet med WeDo.  
 
Økt 4 - Teknisk design 
 
Rundt og rundt 
Laget lærer om rotasjonsbevegelse, og de skal bygge en motorisert LEGO modell der minst 
én del roterer. 
 
Bygg en modell som for eksempel viser noe fra hverdagen som snurrer eller beveger seg i 
en sirkel rundt et midtpunkt. Hvis laget sliter med denne oppgaven, kan du gi dem noen 
ideer, som hjulene på en bil, bladene på en vifte, en snurrebass eller en karusell.  
 
Fremad marsj 
Laget skal kunne beskrive hvordan en LEGO-motor kan brukes for å få noe til å bevege seg 
i en rett linje bygge en motorisert LEGO-modell der minst én del beveger seg i en rett linje. 
 
Bygg en LEGO-modell som viser noe fra hverdagen eller i naturen, som kan bevege seg i en 
rett linje – oppover, nedover, forover, bakover og/eller fra side til side. Hvis laget sliter med 
dette oppdraget, kan du gi dem noen ideer, for eksempel en heis, en edderkopp som firer 
seg ned fra nettet sitt, en bil, en kravlende maur, en skyvedør eller en krabbe. 
 
Fortell laget at de i neste økt skal begynne arbeidet med å planlegge sin egen LEGO-modell. 
 
Økt 5 - Planlegge LEGO-modellen 
Laget skal kunne beskrive reglene for LEGO-modellen, og fortelle de andre hva de synes 
modellen bør bestå av utarbeide en design for den. 
LEGO modell regler: 

● Installasjonen omfatter modellen fra inspirasjons settet.  
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● Installasjonen er bygget fra grunnen av, ut fra lagets egne ideer.  
● Bare LEGO elementer er brukt i installasjonen.  
● LEGO-elementene er ikke malt eller dekorert. Ingen andre formingsmaterialer er 

brukt.  
● WeDO-motoren får minst én del av modellen til å bevege seg.  

 
Bygg en modell som viser to eller tre ting dere synes helt sikkert bør være med i lagets 
modell. Etter at laget har lyttet til alles ideer, får de utdelt fargeblyanter, fargestifter eller 
tusjer. Be dem om å skrive og tegne hvilken form de synes LEGO-modellen bør få. La laget 
dele ideene sine med de andre på laget når de er ferdige med å skrive og tegne utkastene til 
modellen. 
 
La medlemmene på laget stemme over hvilket utkast (eller elementer av utkast) de liker 
best. Hvis de ikke klarer å bli enig om et utkast kan du eventuelt dele ut ekstra ark slik at de 
kan samarbeide om å skape en installasjon som bygger på delene de liker best i de 
forskjellige utkastene. Det er viktig at samtlige lagmedlemmer føler seg verdsatt og får en 
sjanse til å uttrykke sine synspunkter. Minn dem om kjerneverdiene for FLL Jr.: «Vi er et lag» 
og «Vi har det gøy!» for å få dem til å huske at de er på samme lag og kan ha det gøy 
uansett hvilket utkast de velger å bruke til slutt. 
 
Fortell laget at de i neste økt skal begynne å bygge LEGO-modellen sin. 
 
Økt 6 - Bygge LEGO-modellen 
Laget begynner byggingen av LEGO-modellen sin til oppdraget. 
 
De har brukt de foregående øktene til å lære og praktisere ferdigheter som er nyttige for 
denne oppgaven, og er muligens preget av mange forskjellige følelser; spenning, glede og 
nervøsitet.  
 
Be laget om å evaluere utkastet til LEGO-modellen som de valgte i forrige økt. Vis dem 
LEGO Education-settet, installasjonen fra inspirasjonssettet og ytterligere LEGO elementer 
som vil være tilgjengelige for dem under byggingen. Be dem diskutere hvilke elementer de 
tror kan være de beste for de ulike delene av installasjonen. Hvis de sliter med dette kan du 
si til dem at de ikke trenger å ha planlagt alle detaljer på forhånd. De kan alltids begynne å 
bygge, og velge elementer underveis. Spør laget hvordan de tror de kan samarbeide om 
byggingen av installasjonen. Minn dem om at det er viktig at alle får den samme muligheten 
til å bygge. En del av din oppgave som veileder er å sørge for at arbeidet (og moroa) blir 
rettferdig fordelt. Vurder å dele laget inn i par og rotere oppgaver med jevne mellomrom, 
eller spørre om noen av laget heller vil jobbe med andre deler av installasjonen. Understrek 
at hver eneste oppgave teller. Sørg for at alle på laget får en sjanse til å jobbe med den 
motoriserte delen av installasjonen. Når laget starter programmeringen med WeDo- 
programvaren, må du sørge for at alle laget får ta del i utformingen av programmet, og også 
i testingen av installasjonen.  
  
Hvis du ennå ikke har tatt bilder av laget til posteren, kan du ta noen i løpet av denne økten. 
Prøv å få tatt minst ett individuelt bilde av hvert lagmedlem og veileder, et lagbilde, flere 
situasjonsbilder av lagmedlemmer som jobber, samt et bilde av den ferdige modellen. Sørg 



 

4 

for at laget vet hvordan modellen skal oppbevares mellom øktene. Hvis de for eksempel skal 
bruke en stor plastbeholder med lokk, kan du vise hvordan de kan legge lokket opp-ned på 
et bord, sette LEGO-modellen på lokket og deretter feste beholderen til lokket med 
installasjonen inni. Gi laget godt med tid til å rydde sammen og sette modellen trygt til side 
før økten avsluttes.  
 
Fortell laget at de i neste økt skal evaluere modellen sin og tenke etter om det er mulig å 
gjøre den enda bedre. 
 
Økt 7 - Gjøre LEGO-modellen enda bedre 
Laget skal evaluere og forbedre LEGO-modellen sin. Bruk denne sjekklisten for å se om 
LEGO-modellen deres følger reglene:  

● Modellen omfatter installasjonen fra inspirasjons settet.  
● Modellen er bygget fra grunnen av, ut fra lagets egne ideer.  
● Bare LEGO-elementer er brukt i modellen.  
● LEGO elementene er ikke malt eller dekorert. Ingen andre formingsmaterialer er 

brukt.  
● En LEGO-motor får minst én del av modellen til å bevege seg.  

 
Fortell laget at de i neste økt skal starte arbeidet med posteren. 
 
Økt 8 - Lage posteren 
Laget skal lage en poster som illustrerer erfaringen de har hatt med oppdraget. Maks tillatt 
mål på posteren er 90x120cm. 
 
Finn frem de nødvendige materialene til økten. Sørg for å skrive ut alle bildene du har tatt av 
laget før økten begynner. Prøv å få skrevet ut minst ett individuelt bilde av hvert lagmedlem 
og veileder, et lagbilde, et bilde av lagets installasjon og flere situasjonsbilder av 
lagmedlemmer som jobber (samler informasjon, designer, bygger osv.). 
 
La laget samle informasjon om hverandre ved å spille Intervju-spillet. De kan bruke denne 
informasjonen i delen «Laget vårt» på posteren. Be laget om å sette seg i en sirkel. Du 
begynner som journalist. Still et av de følgende spørsmålene (eller et du finner på selv), og 
gå rundt i sirkelen for å gi alle en sjanse til å svare: Hva er navnet ditt, og hvordan staver du 
det? Hvor gammel er du? Hvilken klasse går du i?  
 
Sørg for at de skriver lagnavnet på posteren. Deretter kan de samarbeide om å feste resten 
av informasjonen til posteren med limstift eller tape. Oppmuntre laget til å dekorere posteren 
og gjøre den fargerik, artig og visuelt tiltalende. Gi laget godt med tid til å rydde sammen, og 
sette modellen og posteren trygt til side før økten avsluttes.  
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Se eksempel på hvordan en kan utforme posteren her: 
 

 
“FORSKNINGEN” 

Vis og fortell om hvilke 
ressurser og 

informasjon dere fant 
om årets oppdrag. 
Bruk gjerne bilder! 

 

 
“LAGETS NAVN“ 

Fortell om hvordan 
dere valgte å løse 

årets oppdrag. 
 

“OM OSS“ 
Fortell noe om 

medlemmene på 
laget. 

Bruk gjerne bilder 
 

  
“VÅR MODELL” 

Fortell om modellen: 
-Hva den viser 
-Hvordan dere 

bygde den 
- Hva som beveger 

seg og hvorfor 
 
 

 

 
Fortell laget at de i neste økt skal utarbeide, og øve på å fremføre presentasjonen de skal ha 
når de deler erfaringene sine med dommere på en FLL Jr.-samling. 
 
Økt 9 - Forberede presentasjonen 
Laget lager en presentasjon av erfaringene de har hatt med oppdraget. 
 
Hvis laget ikke ble ferdig med posteren i forrige økt kan du gi dem litt tid til å gjøre den 
ferdig, men pass på at de også får tilstrekkelig med tid til å lage og øve på presentasjonen 
sin. Minn laget om FLL Jr.s kjerneverdi: «Vi deler erfaringene og oppdagelsene våre med 
andre.» Oppmuntre laget til å tenke etter hva som ville få dommere og/eller publikummere til 
å legge ekstra godt merke til deres presentasjon. Fortsett å la laget øve opp 
presentasjonsferdighetene sine. Hjelp dem med å lykkes ved å oppmuntre dem til å øve på 
presentasjonen hjemme også. Du forteller laget hvor og når turneringen finner sted, og 
oppmuntre dem til å invitere med seg familie og venner.  
 
 


