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INNLEDNING
FIRST® LEGO® League Jr. er et forsknings- og teknologiprosjekt som introduserer barn i alderen 6-9 år til en 
spennende verden av vitenskap og teknologi.

I midten av september slippes et samfunnsaktuelt FIRST® LEGO® League Jr. -oppdrag. 

Deltakerne skal forske på en utfordring fra virkeligheten, og forsøke å finne en løsning på denne. Her skal 
fantasien utfordres, det skal forskes og tenkes kritisk. Veiledet av en voksen, lærer eller foreldre, skal barna 
også lage en LEGO®-modell ved bruk av et inspirasjonssett og LEGO® Education WeDo. Hele prosessen  
skal dokumenteres på en plakat. Plakaten og LEGO®-modellen presenteres foran dommere på en turnering. 

Etter oppdragsslipp har lagene 8 uker å arbeide med prosjektet på, før de deltar på en regional turnering.

Den givende jobben med å være veileder i FIRST® LEGO® League Jr. innebærer å veilede, oppmuntre og 
støtte barna gjennom prosjektperioden. 
 

DIN ROLLE SOM VEILEDER
Hvert lag må ha minst en voksen veileder. Veiledere kan være lærere, foreldre eller andre voksne som liker 
å samarbeide med barn. Som veileder må du styre læringsprosessen, men la barna løse oppdraget uten at 
du kommer med løsningene. Veilederen er lagets kontaktpunkt, guider laget, tilrettelegger og støtter barna 
i mål med prosjektet. Veilederen er bindeleddet mellom lag-medlemmene, foreldrene, skolen og andre 
involverte. Som veileder får man også hjelp og støttemateriell til å gjennomføre prosjektet.

Vær oppmerksom på verbal og non-verbal kommunikasjon hos laget og prøv å hjelpe dem gjennom even-
tuelle problemer i prosessen. Noen ganger er det å gi positive tilbakemeldinger til et barn nok. Finn en sterk 
side hos barnet, en ting det er flink til, og gjør hele laget oppmerksom på dette. I løpet av prosjektet kan 
man møte på utfordringer med samarbeid i laget. Hvis det skjer er det din jobb å få laget samlet igjen. Barn 
har ulike måter å takle frustrasjon på. Noen vil kanskje være alene litt, mens andre går direkte i konflikt med 
andre i en slik situasjon. Da kan det være bra å ha noen aktiviteter på lur som disse kan gjøre en periode. 
Man kan for eksempel lete etter informasjon på Internet, puslespill, ta bilder eller andre ting som har med 
temaet i oppdraget å gjøre.

Som veileder er det viktig å oppmuntre barna når de møter på utfordringer og hjelpe dem videre. Dette kan 
gjøres ved å besvare spørsmålene deres med:
• Hva skjer om dere…?
• Og deretter…?
• Hvordan vil det fungere...?

“En god veileder kontrollerer og leder prosessen,ikke innholdet!”
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KOM I GANG MED FIRST® LEGO® LEAGUE JR.
1) Påmelding
Påmeldingen til FIRST® LEGO® League Jr.  åpner 1. februar på www.hjernekraft.org. Påmeldingsavgiften  
inkluderer 7 t-skjorter (6 til deltakere, 1 til veileder), tilgang til årets oppdrag samt egen lagside på  
hjernekraft.org. Om det er flere enn 6 barn på et lag kan ekstra t-skjorter bestilles medio september på 
www.fspartner.no.

Lagene behøver: 1stk. LEGO® Education WeDo og 1stk. inspirasjonssett for å løse oppdraget. Begge deler 
kan bestilles på www.fspartner.no.

2) Laget
Det er viktig å fordele roller og ansvar. Barna har ofte tanker om hva de vil gjøre i prosjektet: deisgne, forske, 
lage plakat og presentere. Minn barna på at det er viktig å samarbeide. Alle må bidra for å komme i mål!  
La gjerne barna skifte på rollene, da får alle prøvd ulike ting.

Å bestemme navn på laget kan være en fin øvelse som en start på prosjektet. Bruk gjerne en form for 
brainstorming da de beste navnene ofte er sammensatt av flere forslag. Navnet kan være ett ord eller en 
hel setning, konkret eller abstrakt, ha noe med oppdraget å gjøre eller ikke. 

3) Oppdraget
Oppdraget offentliggjøres på hjernekraft.org i midten av september. Barna skal forske på en utfordring 
fra virkeligheten, og forsøke å finne en løsning på denne. Her skal fantasien utfordres, det skal forskes og 
tenkes kritisk. Veiledet av en voksen, lærer eller foreldre, skal barna også lage en LEGO®-modell ved bruk av 
LEGO® Education WeDo og inspirasjonen fra inspirasjonssettet. Bruk gjerne ytterligere LEGO®-klosser når 
dere bygger modellen, alle typer LEGO® er tillatt. Forskningen og modellen skal presenteres foran dommere 
på en turnering.

Barna får:
• Forske på det som dagens forskere forsker på
• Kjennskap til aktuelle problemstillinger
• Lære samarbeids- og presentasjonsferdigheter
• Lage en plakat
• Designe en modell med LEGO® Education WeDo
• Presentere prosjektet sitt på en turnering

Oppdraget består av seks steg: 

For å kunne planlegge prosjektperioden best mulig (møter, besøk, turer) foreslår vi at dere leser nøye  
igjennom oppdraget, samt ser på ressursene som er tilgjengelig på hjernekraft.org, spesielt ”uke-for-uke” 
som gir dere et forslag på hvordan dere kan legge opp dagene når laget møtes. 

Det er vanlig å bruke 1,5 til 3 timer pr. uke i de 8 ukene til å jobbe med prosjektet.

KJERNEVERDIENE I FIRST® LEGO® LEAGUE JR.
FIRST® LEGO® League Jr. kjerneverdier er hjørnestenene i prosjektet. De er blandt de grunnleggende  
elementene som skiller FIRST® LEGO® League Jr. fra andre prosjekter av sitt slag. Vi uttrykker FIRST®-
filosofiene Gracious Professionalism® og Coopertition® gjennom våre kjerneverdier:

Tenk på det Lær om det Forsk på det Bygg det Vis det Del det

• 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!
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4) LEGO®-modellen og plakaten
Laget skal lage en modell av LEGO®, og den må inkludere installasjonen fra inspirasjonssettet og LEGO® 
Education WeDo. Bruk gjerne ytterligere LEGO®-klosser når dere bygger modellen, alle typer LEGO® er tillatt. 

Bruk de grå platene som følger med inspirasjonssettet som base for modellen deres. Laget kan ikke male eller 
dekorere modellen med annet enn LEGO®-deler. 

Lag plakaten på en papp-plate. Denne kan kjøpes på bokhandlere eller andre butikker som har kontorutstyr. 
Maks tillatt mål på plakaten er 90 x 120 cm. Innholdet på plakaten kan bestå av tekst, tegninger og bilder 
for å fortelle om det laget har lært. Husk lagnavn og navn på medlemmene. 

Eksempel på en plakat og LEGO®-modell:

Plakaten bør inneholde:
• Lagnavn.
• Fortell hvordan dere valgte å løse årets oppdrag.
• Fortell noe om medlemmene på laget. Bruk gjerne bilder!
• Vis og fortell om hvilke ressurser og informasjon dere fant om årets oppdrag. Bruk gjerne bilder.
• Fortell om modellen: - Hva den viser - hvordan dere bygde den - hva som beveger seg og hvorfor.

WeDo er et byggesett som gir barna muligheten til å utforske vitenskap og teknologi ved hjelp av 
roboten MILO. Inspirasjonssettet er relatert til årets oppdrag og inneholder flere hundre LEGO® deler, 
inkl. det laget behøver for å bygge installasjonen som må være en del av LEGO® modellen laget skal 
vise frem på turneringen. Begge deler kan bestilles på www.fspartner.no



5

flljunior.org  firstscandinavia.org

5) Turneringsdagen
Turneringsdagen er den dagen alle FIRST® LEGO® League Jr..-lagene samles for å presentere og vise 
frem sine prosjekt. Forbered barna på en spennende dag med mange mennesker og mye ”liv og røre”. Når 
dere ankommer turneringen får dere tildelt en plass der dere setter opp plakaten og LEGO®-modellen deres. 
Det vil være et bord og stoler på plassen. Denne plassen kaller vi for stand. Når dere har satt opp utstillingen 
skal alle lagene delta i en åpningsseremoni. I løpet av dagen vil det komme dommere som vil høre laget  
presentere prosjektet sitt. Tidsplan for dommerbesøkene vil stå i programmet for turneringen. Alle deltakere 
får medaljer.

En typisk FIRST® LEGO® League Jr. turneringsdag kan se slik ut:
0930:  Lagene ankommer, og setter opp sin LEGO®-modell og poster i stand
1000:  Åpningsseremoni
1030-1230: Lagene presenterer sitt prosjekt til dommere. Hver presentasjon varer i ca. 10 min (laget 
 forteller om seg selv og arbeidet sitt, etterpå stiller dommerne spørsmål for å lære meste  
 mulig av det laget har arbeidet med)
1300:  Medaljeseremoni
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ALDER

Barnehage 

Barnehage

Barnehage

1.-2. trinn

1.-2. trinn

1.-2. trinn

3.-4. trinn

3.-4. trinn

3.-4. trinn

KAPITTEL/FAG

Barnehagens samfunnsmandat

Læring

Natur, miljø og teknikk

Norsk

Naturfag

Matematikk

Norsk

Naturfag 

Matematikk

MÅL

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og 
utforskertrang

Ved å ta utgangspunkt i barns interesser kan 
personalet sammen med barn undersøke, stille 
spørsmål og sammen finne svar som barn kan 
være tilfredse med

Erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og  
hverdagslivet

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne lytte 
etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne lage 
gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann 
eller luft, og samtale om hvordan de virker

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne 
samle, sortere, notere og illustrere data med 
teljestrekar, tabellar og søylediagram og samtale 
om prosessen og kva illustrasjonane fortel om 
datamaterialet

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne følge 
opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille  
oppklarende og utdypende spørsmål

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne plan-
legge, bygge og teste enkle modeller av 
byggkonstruksjoner og dokumentere prosessen fra 
idé til ferdig produkt med tekst og illustrasjoner

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne gjere 
overslag over og måle lengde, areal, volum, masse, 
temperatur, tid og vinklar, samtale om resultata og 
vurdere om dei er rimelege

6) Relevans til barnehage og skole
I tillegg til å være et prosjekt som er godt egnet til fritidslag, klubber, vennegjenger som vil gjøre noe morsomt 
sammen, er FIRST® LEGO® League Jr. også godt forankret i læreplaner for barnehage og skole. Alle  
elementene i prosjektet tar utgangspunkt i kompetansemål/læringsmål i Norge, Sverige og Danmark.  
Prosjektet er tverrfaglig, men har hovedvekt på naturfag, norsk og matematikk.
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Copyright
© © 2008 FIRST og LEGO Gruppen. Jr.FLL lag og samarbeidspartnere kan fritt kopiere denne manualen til internt bruk. LEGO®, 
MINDSTORMS™, WeDo og NXT er LEGO Gruppens varemerker. Jr.FLL varemerket tilhører stiftelsen FIRST (New Hampshire, USA) og 
LEGO gruppen. Disse varemerker er brukt her med spesiell tillatelse. Stiftelsen FIRST Scandinavia har ervervet retten til å organisere 

Jr.FLL turneringer i Skandinavia. © FIRST Scandinavia. Design og layout: FIRST Scandinavia

Hjemmeside:
www.hjernekraft.org

E-post:  
post@hjernekraft.org

KISS
(Keep It Simple, Silly)
I ingeniørverden er enkle løsninger bra fordi komplekse løsninger øker sjansen for at noe kan 
gå galt. Da blir det vanskelig å reparere, koster mer og er vanligvis vanskeligere å kontrollere.  
Men selvfølgelig; ikke alle komplekse løsninger må forkastes. Selv de yngste barna blir lett dratt 
mot vanskelige og komplekse løsninger, så veilederen bør sikkert komme inn på KISS flere ganger 
i prosessen. 

Oppfordre og still spørsmål slik at barna lager løsningene så enkle som mulig.



MED ENTUSIASME, KREATIVITET OG REALFAGLIG KUNNSKAP ER ALT MULIG.

FIRST Scandinavia 
Stiftelsen FIRST Scandinavia står bak konseptene FIRST® LEGO® League, FIRST® LEGO® 
League 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


