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Velkommen til RePLAYSM Challenge!

Der kan være op til 10 deltagere på jeres hold. Vi vil gerne have, at alle får mulighed for at opleve de forskellige 
dele af konceptet. Nogle gange vil I skulle dele jer op i to grupper og arbejde på forskellige opgaver, som fx 
robotten og projektet. Hver gruppe får et deltagerhæfte. Husk altid at dele, det I har lært, med hele holdet.

Holdmedlemmer

Gruppe 1 Gruppe 2

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.
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Programoversigt

Jeres hold skal:
• Identificere et problem, der skal løses.

• Designe en løsning på problemet.

• Dele jeres ideer, lære af andre og forbedre jeres 
løsning.

• Fremlægge jeres løsning på turneringsdagen.

Jeres hold skal:
• Udtænke strategier for, hvilke opgaver i 

robotkonkurrencen, der skal løses.

• Designe de eventuelle ekstra udstyrs-dele jeres 
robot har brug for, for at løse opgaven.

• Teste og forbedre jeres programmer og robotdesign.

• Deltage i en konkurrence!

INNOVATIVT 
PROJEKT
Jeres hold skal forberede en 
5-minutters præsentation, hvor I 
forklarer jeres innovative projekt.

ROBOTKON-
KURRENCEN
Jeres hold skal øve 2,5-minuts-
dysterne for at løse så mange 
opgaver, som muligt.

Jeres hold skal:
• Bruge TEAMWORK og OPDAGELSE for at 

undersøge udfordringen.

• VÆRE INNOVATIVE og tænke nye ideer ind i jeres 
robot og projekt. 

• Vise, hvordan jeres hold og løsninger vil GØRE EN 
FORSKEL  og være INKLUDERENDE!  

• Have det SJOVT med alt, hvad I laver!

Jeres hold skal:
• Designe og bygge en robot.

• Programmere den til at løse opgaver i 
robotkonkurrencen. 

• Forklare, hvad jeres robot vil gøre ud fra den kode, I 
har skrevet.

• Beskrive jeres strategier for robotkonkurrencen.

KERNEVÆRDIER
Jeres hold kommer til at vise FIRST®  
kerneværdier igennem hele sæsonen 
og langt ud i fremtiden!

TEKNOLOGI
Jeres hold skal forberede en kort 
præsentation af jeres robotdesign, 
programmer og strategi.
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Holdrejse

Undersøg udfordringen

Have det sjovt på 
turneringsdagen

Løs opgaver i 

Designe en løsning på Forbered præsentationer 

robotkonkurrencen

det innovative projekt
af jeres robot- og innovative projekt

Blive kendt med kernevæ
rdierne

Te
ste

 og forbedre og forberede præsentationerne



All around us, there are opportunities to play and be active — from 
open parks to cement courts, in our classrooms, and even when we’re 
waiting in line. But more and more people are not active enough. 

So Maya Asks...

Playing makes being active more 
fun. You get creative when you 

want to play, and it’s this 
creativity—your creativity—that can 
help motivate us to be more active. 

Let's ask people 
we know!

So, how are we going to 
solve these challenges?

How and where 
can we help 

people be more 
active?

Playing makes being active more 
fun. You get creative when you 

want to play, and it’s this 
creativity — your creativity — that can 
help motivate us to be more active. 

Get them 
motivated

Reward 
them!

The Park 
bench

On the 
Bus
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Challenge-historie

Der er muligheder for at lege og være aktiv allevegne – fra store parker til 
asfaltbaner, i klasseværelset og selv, når vi står i kø og venter. Men flere og 
flere mennesker er slet ikke aktive nok.

Så, Maya spørger...

HVORDAN OG HVOR 
KAN VI HJÆLPE 

FOLK TIL AT VÆRE 
MERE AKTIVE?

BELØN 
DEM!

MOTIVER 
DEM

PARK-
BÆNKEN

I BUSSEN

SÅ, HVORDAN SKAL VI LØSE DISSE 
UDFORDRINGER?

LAD OS SPØRGE 
DEM, VI KENDER!

AT LEGE GØR DET AT VÆRE AKTIV  SJOVERE. 
MAN BLIVER KREATIV, NÅR MAN  HAR LYST TIL 
AT LEGE, OG DET ER DENNE  KREATIVITET — 
JERES KREATIVITET — DER KAN HJÆLPE 
MED AT MOTIVERE OS TIL AT VÆRE MERE 

AKTIVE.
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RePLAYSM Innovativt projekt

Der er muligheder for at lege og være aktiv allevegne – fra store parker 
til asfaltbaner, i klasseværelset og selv, når vi står i kø og venter. Men 
flere og flere mennesker er slet ikke aktive nok. At lege gør det sjovt 
at være aktiv. Man bliver kreativ, når man har lyst til at lege, og det 
er denne kreativitet, der kan hjælpe med at motivere os til at være 
mere aktive.

Samfund kan defineres som jeres by eller et større område, fx jeres kommune eller land.

	Identificer	et	specifikt	problem,	der	medfører,	at	folk	
ikke er aktive nok. 
Projekt-eksemplerne undersøger problemer relaterede til udfordringen. 
Jeres innovative projekt kan have udspring i et af Projekt-eksemplerne, 
men det er ikke nødvendigt.

	Undersøg,	det	problem	I	har	valgt	og	jeres	
løsningsforslag.	
Hvilke løsninger eksisterer allerede? Er der eksperter, der vil kunne 
hjælpe jer? 

	Design	en	ny	teknologi	eller	gør	en	allerede	
eksisterende	teknologi	bedre.	
Dette er jeres projektløsning. Lav en installation eller prototype der 
viser, hvordan jeres løsning hjælper folk til at være aktive. 

	Del	jeres	løsning,	få	tilbagemeldinger	og	byg	designet	
igen.	
Jo flere gange I bygger designet igen, jo mere lærer I. Hvilken forskel 
gør jeres løsning i jeres samfund?

	Fremlæg	jeres	løsning	på	turneringsdagen.	
Forbered en 5-minutters præsentation, der tydeligt forklarer jeres 
projekt. Sørg for, at hele holdet er involveret.

START Det	starter	her,	med	jeres	kritiske	
tænkning	og	fantasi,	der	skal	føre	til	en	
sjov	og	aktiv	livsstil	for	alle!
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OPDAGELSE

INNOVATION

GØR EN FORSKEL

COOPERTITION®

INKLUSION

TEAMWORK

SJOV

Vi udforsker nye færdigheder og ideer.

Vi bruger kreativitet og ihærdighed til at løse 
problemer.

Vi bruger det, vi lærer, til at gøre verden bedre.

Vi viser, at læring er vigtigere end at vinde. Vi 
hjælper hinanden, også når vi konkurrerer.

Vi respekterer hinanden og anerkender vores 
forskelligheder

Vi er stærkere, når vi arbejder sammen.

Vi har det sjovt og fejrer det, vi laver!

Kerneværdier

Brug kerneværdierne til at lede og vejlede jer på jeres holdrejse. 
Hav det rigtig SJOVT, mens I udvikler nye færdigheder og arbejder sammen.

I skal udfylde 
denne side i alle 

sessionerne!

Vi arbejder godt, værdsætter og respekterer andre 
og samfundet.

GRACIOUS PROFESSIONALISM®
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Find robotlektioner og byggevejledninger

Find app´en

Find	lobbyen

Find enheden

Find 
lektionerne

byggeinstruktioner
https://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner-challengesett

Brug for at downloade  
software? Gå til:
education.lego.com/en-us/
downloads

LEGO	Education	 
SPIKE™ Prime

LEGO® MINDSTORMS® 
Education	EV3	klasseværelse

I skal bygge 
installationerne i 

session 1-4!

Desværre er EV3 Classroom APP 
forsinket. Læs mer i dette dokument 
https://hjernekraft.org/media/doku-
menter/fll/2020/software/lego-mind-
storms-education-ev3-class-
room-app-1.pdf. Man kan finde 
“kom i gang-lektioner” i EV3 Lab 
(gammel software). dog ikke emnet 
“Konkurrenceklar”.

https://hjernekraft.org/media/dokumenter/fll/2020/software/lego-mindstorms-education-ev3-classroom-app-1.pdf
https://education.lego.com/en-us/downloads
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Robotlektioner

Vælg de lektioner, der passer til det robotsæt, I bruger. 
Disse lektioner kommer I igennem under sessionerne.

LEGO®	Education	SPIKE™	Prime

Lektion 1
• Åbn fanen Start og vælg Sådan	kommer	
du	i	gang. 

• Lav lektion 1 Start her.

• Åbn fanen: Enheder og vælg 
Konkurrenceklar. 

• Lav trin 1-4 af lektionen Træningslejr	
1.

Lektion 2 
• Åbn fanen Enheder og vælg 
Konkurrenceklar. 

• 2A: Lav trin 1-4 af lektionen 
Træningslejr	2.

• 2B: Lav trin 1-4 af lektionen 
Træningslejr	3.

Lektion 3
• Åbn fanen Enheder og vælg 
Konkurrenceklar. 

• Lav trin 1-5 af lektionen Samling	af	en	
avanceret	grundmodel.

Lektion 4
• Åbn fanen Enheder og Konkurrenceklar. 

• Lav trin 1-5 af lektionen Min kode, 
vores	program.

Lektion 5
• Åbn fanen Enheder og vælg 
Konkurrenceklar.  

• Lav lektionen Missionsklar.

LEGO MINDSTORMS®  
Education	EV3	Classroom

Lektion 1
• Åbn fanen Start og vælg Kom	godt	i	gang. 

• Lav lektion 1 Hej	Verden.

• Åbn fanen Enheder og vælg Robottræner. 
• Lav trin 2-4 af lektionen Bevægelser	
og	sving.

Lektion 2
• Åbn fanen Enheder og vælg Robottræner. 

• Lav trin 2-4 af lektionen Genstande	og	
hindringer.

• Lav trin 2-4 af lektionen Grib	og	slip.

Lektion 3
• Åbn fanen Enheder og vælg Robottræner. 

• Lav trin 2-4 af lektionen Farver	og	
linjer.

Lektion 4
• Åbn fanen Enheder og vælg Robottræner. 

• Lav lektionen Vinkler	og	mønstre.

Lektion 5
• Åbn fanen Enheder og vælg Robottræner. 

• Lav lektionen Missionsklar.
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Problem
Folk har svært ved at finde passende steder, hvor de kan komme udenfor og lege og komme i form. 
Hvordan kan I ændre et inaktivt rum til et aktivt rum? I kan bruge hverdagsting, I finder rundt omkring, til at 
aktivere folk og få dem til at lege, eller I kan designe specifikt udstyr, der får alle til at deltage og være aktive 
sammen.

Disse installationer er designet til at vise typer af udstyr, der kan hjælpe med at løse problemet.

Projekt-eksempel 1

M04 Bænk (pose 3)

M09 Dækflip	(pose 7)

M06 Armhævningsstang	(pose 2)

M10 Mobiltelefon	(pose 1) M05 Basketball	(pose 3)

Sluk jeres 
mobiltelefoner, og 
brug tid på at finde 
nye måder at have 
det sjovt udenfor. 
Byg i session 1

At løfte sin egen kropsvægt ved at 
lave armhævninger på en stang, 
der kan bruges til formålet, vil holde 
dig i form og gøre dig stærk. Byg i 
session 3

En gammel mælkekasse hængt 
op på en lygtepæl, kan laves om 
til et sjovt spil basketball. Byg i 
session 3

Man behøver 
ikke have særlige 
vægte for at lave 
styrketræning. 
Disse gamle dæk 
kan genbruges 
til formålet. Byg i 
session 1

Det intelligente design af denne 
parkbænk gør det muligt at 
omdanne et sted, man normalt 
sidder ned, til en sjov og aktiv 
hinkeleg. Byg i session 3

Dette spil kan spilles alle steder, hvor man kan tegne en målskive på jorden. Kasterampen er designet til at gøre 
det let for alle at deltage. Byg i session 1

M08 Boccia-installation	(pose 5) Boccia	sigte-installation	(pose 5) Spilterninger	(pose 1)
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Problem
Mange mennesker er ude af form, fordi de ikke er aktive nok. Hvordan kan I motivere dem til at være 
aktive? I kan opmuntre folk med SJOVE oplevelser eller give dem belønninger for at træne. At sætte 
træningsudstyr op på uventede steder kan også hjælpe.

Disse installationer er designet til at vise teknologi, der er kan være med til at løse problemet.

Projekt-eksempel 2

M02 Skridttæller (pose 4)

M11 Løbebånd	(pose 7)

M03 Rutsjebane	(pose 4)

M12 Romaskine (pose 6)

M14 Sundhedsenheder (pose 1)

M13 Vægttræningsmaskine	(pose 6)

Man behøver ikke løbe. At gå er 
også god træning og at tælle skridt 
kan motivere til at være mere aktiv. 
Byg i session 2

Man behøver ikke gå nogle 
steder, når man kan løbe på dette 
løbebånd. Bliv hjemme og leg!  
Byg i session 4

At rutsje ned er så sjovt, at det ikke 
gør noget, at man skal klatre op 
igen. At lege på spændende udstyr 
er en fantastisk måde at holde sig i 
form. Byg i session 2

Hold motivationen ved at lære om 
romaskinens særlige mekanik, 
mens du træner! Byg i session 4

At holde sig i gang ved at samle 
og aflevere ting er en sjov måde 
at være aktiv på. Al den træning er 
god for dit hjerte! Byg i session 2

Træningsudstyr i parken er en god 
måde at opmuntre folk, der ikke 
normalt ville gå i træningscenter, til 
at prøve! Byg i session 4
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Holdet bygger en robot med LEGO®-elementer og 
-teknologi. De programmerer den til selvstændigt 
at kunne udføre en række opgaver i en 2,5-minuts 
robotkonkurrence for at score points. Robotten 
begynder i startområdet, forsøger at løse opgaver i 
den rækkefølge holdet beslutter og vender derefter 
tilbage til Hjem. 

Holdet kan ændre på robotten, når den opholder sig i 

Hjem og inden den sendes af sted igen. Hvis  
nødvendigt, kan robotten hentes Hjem manuelt,  
men så mister holdet en præcisionsbrik. Holdet  
dyster flere gange.

Brug denne side til at hjælpe med at opsætte  
installationerne på robotbanen. Husk at læse  
Regelhæfte for robotkonkurrencen for at se  
flere detaljer.

Robotkonkurrence

M01

M00
M02

M03

M04

M05

M06

M07

M08 M08

M08

M09

M10

M11

M12

M13

M14

M15

Robotbane
Hjem: Startområde: 
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Opgaver i Regelhæfte for robotkonkurrencen
Komplet beskrivelse af opgaver og robotkonkurrenceregler kan findes i Robotkonkurrencens regelhæfte.

Opga-
venr.

Navn Beskrivelse Point

M00 Bonus ved udstyr-
sinspektion “Gør det samme med mindre” kan spare tid og plads. 25

M01 Innovativt projekt Robotten flytter LEGO-modellen fra jeres innovative projekt hen på RePLAYSM 
logoet eller det grå område rundt om bænken (M04). 20

M02 Skridttæller Robotten skubber skridttælleren langsomt og roligt. Jo længere ”gåtur”, jo bedre. 10-20

M03 Rutsjebane Robotten skubber folk ned af rutsjebanen og flytter dem til andre områder.  5-50

M04 Bænk Robotten fjerner rygstøtten, gør bænken flad og placerer terninger 
i hinkeruderne. 10-65

M05 Basketball Robotten hejser kassen op i lygtepælen og putter en terning i kassen. 15-40

M06 Armhævnings-
stang

Robotten passerer uden problemer under stangen på alle tidspunkter. Derud-
over, holdes den oppe fra robotmåtten af stangen i slutningen af dysten. 15-45

M07 Robotdans Robotten danser på dansegulvet i slutningen af dysten. 20

M08 Boccia
Boccia er en interaktiv opgave, der udføres sammen med det modsatte hold. Tal 
med det andet hold, således at robotterne kaster terninger i samme farve ind på 
den modsatte robotbane.

5-110

M09 Dækflip Robotten flipper dæk, så det hvide centrum vender opad, og flytter dem derefter 
ind i den store målskive.  10-35

M10 Mobiltelefon Robotten flipper mobiltelefonen, så den hvide side vender opad.  15

M11 Løbebånd Robotten roterer rullerne, så viseren bevæges så langt med uret, som muligt. 5-30

M12 Romaskine Robotten bevæger det frie hjul ud af den store cirkel og ind i den lille målcirkel.  15-30

M13 Vægttrænings- 
maskine

Inden dysten sætter I manuelt maskinens grebsindstilling.
Under dysten bevæger robotten grebet, indtil det lille gule stop falder ned. 10-20

M14 Sundhedsenheder Robotten indsamler sundhedsenheder fra robotbanen og flytter dem 
til målområder. 5-60

M15 Præcisionsbrikker Jo mindre I forstyrrer robotten, når den ikke er i Hjem, jo flere point beholder I. 5-60
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HOLDMÅL

Følgende 12 sessioner vil gøre jer klar til dele de 
oplevelser, I har fået på jeres holdrejse ved en 
turnering. Husk at skrive det, I lærer ned, og overvej, 
hvordan I samarbejder for at opnå jeres mål. Vær 
klar til at fremvise jeres arbejde med robotten, det 
innovative projekt og kerneværdier.

Sådan følges sessionerne

Hver session har 
vejledninger til opgaver, I 
skal lave: 

Rød overskrift står for 
Kerneværdi-aktiviteter.

Grøn overskrift står for 
Robot-aktiviteter.

Blå overskrift står for 
Innovativt	Projekt-
aktiviteter.

Brug disse vejledende 
spørgsmål i den tid, I får til 
at dele erfaringer!

Brug de blanke felter til at 
skrive jeres tanker ned og 

tegne jeres ideer.

Hvad	håber	I,	I	kan	opnå?	I kan bruge disse stikord til inspiration:

Vi vil bruge kerneværdier til… Vi stræber efter at… Vi planlægger at… Vi vil gerne hjælpe… Vi vil gerne 
opleve… Vi vil have vores robot til at… Vi vil have, at vores innovative projekt…

1.

2.

3.

I skal udfylde 
jeres holdmål 
i Session 3!
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 Introduktion
 Se RePLAYSM 
sæsonstartvideoen.

 Læs side 4-7. 
 Opdel jeres hold i to grupper.

 Gruppe 1
 Læs og udfyld robotlektion 1 
på side 11. Gå til side 10 for at 
begynde!

 Kig på side 14-15. De vil være 
en stor hjælp igennem alle 
sessionerne.

 Gruppe 2
 Læs Projekt-eksempel 1 på side 
12. 

 Byg installationerne fra session 
1.

 Find de opgaver, der svarer til de 
installationer, I har bygget. 

 Diskuter, hvordan 
installationerne relaterer til det 
præsenterede problem.

 Brainstorm over andre løsninger 
på problemet.

 Lav en liste over jeres ideer.

 Del
 Få holdet samlet om 
robotbanen.

 Placer hver installation, hvor den 
hører til.

 Gruppe 1: Vis, de 
robotfærdigheder, I har lært.

 Gruppe 2: Vis, hvordan 
installationerne virker.

 Diskuter spørgsmålene 
herunder

 ROBOT
• Kan I bruge jeres 

kodefærdigheder til at navigere 
jeres robot hen til en installation 
på robotbanen?

• Kan jeres robot løse nogen af 
opgaverne?

 PROJEKT
• Er der nogen af installationerne, 

der giver jer gode ideer til 
projektet?

• Er der steder i jeres samfund, 
hvor folk kunne være mere 
aktive?

Session 1

Sessioner
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 Introduktion
 Læs Kerneværdier på side 9. 
Tænk over inklusion og jeres 
hold. 

 Skriv ned, hvordan I husker at 
respektere alle, og at alle bliver 
hørt.

 Gruppe 1
 Læs og udfyld Robotlektion 2 på 
side 11 (SPIKE™ Prime: 2A).

 Gruppe 2
 Læs Projekt-eksempel 2 på side 
13. 

 Byg installationerne fra session 
2.

 Find de opgaver, der svarer til de 
installationer, I har bygget. 

 Diskuter, hvordan 
installationerne er relaterede til 
det præsenterede problem.

 Tegn jeres løsning på noget 
udstyr eller en teknologi, der kan 
inspirere folk til at være aktive. 

 Vis på tegningen, hvordan 
designet virker og markér de 
enkelte dele.

 Del
 Få holdet samlet om 
robotbanen.

 Placer hver installation, hvor den 
hører til.

 Gruppe 1: Vis, de 
robotfærdigheder, I har lært.

 Gruppe 2: Vis, hvordan 
installationerne virker.

 Diskuter spørgsmålene.
 Skil robotten ad, når I er færdige.

 ROBOT
• Hvordan kan I styre jeres robot 

hen mod en installation?

• Hvordan kan I få jeres robot til at 
aflægge den nøjagtige distance 
for at nå hen til en installation?

 PROJEKT
• Kan I komme i tanke om nogle 

spændende måder at motivere 
folk til at træne?

• Er der et særligt problem, der 
afholder folk fra at være aktive i 
jeres samfund?

Session 2
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 Introduktion
 Diskuter, som hold, de mål I vil 
opnå i denne sæson. 

 Skriv disse holdmål ned på side 
16. 

 Tal om, hvilke processer 
holdet skal følge og fastsæt 
ansvarsområder.

 Gruppe 1
 Læs Projekt-eksempel 1 på side 
12. 

 Byg installationerne fra session 
3.

 Find de opgaver, der svarer til de 
installationer, I har bygget. 

 Diskuter, hvordan 
installationerne er relaterede til 
det præsenterede problem.

 Brainstorm over andre løsninger 
på problemet præsenteret i 
Projekt-eksemplet.

 Lav en liste over jeres ideer.

 Gruppe 2
 Læs og udfyld Robotlektion 1 
på side 11. Gå til side 10 for at 
begynde!

 Kig på side 14-15. De vil være 
til stor hjælp igennem alle 
sessionerne.

 Del
 Få jeres hold samlet ved 
robotbanen.

 Placer hver installation, hvor den 
hører til.

 Gruppe 1: Vis, hvordan 
installationerne virker.

 Gruppe 2: Vis de 
robotfærdigheder, I har lært

 Diskuter spørgsmålene 
herunder.

 ROBOT
• Kan I bruge jeres 

kodefærdigheder til at navigere 
jeres robot hen til en installation 
på robotbanen?

• Kan jeres robot løse nogen af 
opgaverne?

 PROJEKT
• Er der nogen af installationerne, 

der giver jer gode ideer til 
projektet?

• Er der steder i jeres samfund, 
hvor folk kunne være mere 
aktive?

Session 3
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Session 4 Introduktion
 Gå til Kerneværdier på side 9. 
Tænk over opdagelse og jeres 
hold. 

 Skriv ned, hvordan jeres hold 
har lært nye færdigheder og fået 
nye ideer.

 Gruppe 1
 Læs Projekt-eksempel 2 på side 
13. 

 Byg installationerne fra session 
4.

 Find de opgaver, der svarer til de 
installationer, I har bygget. 

 Diskuter, hvordan 
installationerne er relateret til det 
præsenterede problem.

 Tegn jeres løsning på noget 
udstyr eller en teknologi, der kan 
inspirere folk til at være aktive. 

 Vis på tegningen, hvordan 
designet virker og markér de 
enkelte dele.

 Gruppe 2
 Læs og udfyld Robotlektion 2 på 
side 11 (SPIKE™ Prime: 2B).

 Del
 Få jeres hold samlet ved 
robotbanen.

 Placer hver installation, hvor den 
hører til.

 Gruppe 1: Vis, hvordan 
installationen virker.

 Gruppe 2: Vis de færdigheder, I 
har lært.

 Diskuter spørgsmålene.

 ROBOT
• Hvordan kan I styre jeres robot 

hen mod en opgave?

• Hvordan kan I få jeres robot til at 
aflægge den nøjagtige distance 
for at komme hen til en model?

 PROJEKT
• Kan I komme i tanke om måder 

til at motivere folk til at træne?

• Er der et særligt problem, der 
afholder folk fra at være aktive i 
jeres samfund?

Er det sjovt at 
lære nye ting?



RePLAYSM 21

Session 5 Introduktion
 Arbejd sammen om at finde på 
et holdnavn!

 Design en plakat med jeres navn 
som logo.

 Husk, at alle skal bidrage til 
plakaten!

 Hold
 Læs og udfyld Robotlektion 3 på 
side 11. 

MINDSTORMS®: Lad alle på holdet 
skiftes til at kode robotten og vise, 
hvad den kan.
SPIKE™ Prime: Byg jeres nye 
robot og skriv en kode for at få den 
til at bevæge sig.

 Hold
 Se opgavedelen af videoen 
igen.

 Diskuter, hvilke opgaver holdet 
skal tage fat på først. 

 Arbejd sammen om at udfylde 
Pseudokode side 30.

 Del
 Få holdet samlet om 
robotbanen.

 Gennemgå jeres 
pseudokodeside, mens I kigger 
på robotbanen.

 Lav ændringer, hvis nødvendigt.
 Diskuter spørgsmålene.

 ROBOT
• Planlæg, hvad jeres robot har 

brug for, for at udføre den første 
opgave, jeres hold har valgt.

• Hvor starter robotten? 

• Kan de ekstra LEGO®-dele, I har 
brug for at tilføje til jeres robot, 
hurtigt og nemt sættes på?
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 Introduktion
 Gå til Kerneværdier side 9. 
Tænk over teamwork og jeres 
hold. 

 Skriv ned, hvordan jeres hold 
har lært at samarbejde.

 Hold
 Læs og udfyld Robotlektion 4 på 
side 11. 

 Lad holddeltagerne skiftes til 
at downloade programmer til 
robotten og vise, hvad den kan.

 Hold
 Læs RePLAYSM Innovativt 
projekt på side 8 og Projekt-
eksemplet side 12-13.

 Tænk på de løsninger, I har 
fundet på i de tidligere sessioner.

 Identificer det problem, I vil løse.
 Skriv jeres problemformulering 
ned.

 Del
 Få holdet samlet om 
robotbanen.

 Vis holdet de nye 
kodefærdigheder, I har lært.

 Diskuter spørgsmålene

 ROBOT
• Hvilke opgaver kan I tage fat på 

med de robotfærdigheder, I har 
lært?

• Har I brug for ekstra kopier af 
pseudokodesiden til at hjælpe 
jer med at planlægge flere 
opgaver?

 PROJEKT
• Hvilket problem kan I tydeligt 

forklare?

• Findes der en ekspert i 
problemet, I kan tale med?

Session 6

JERES PROBLEMFORMULERING

Arbejder I  
sammen og hjælper 

hinanden?
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 Introduktion
 Gå til Kerneværdier på side 9. 
Tænk over Coopertition® og 
Gracious Professionalism®. 

 Skriv ned, hvordan jeres hold vil 
vise dette på turneringsdagen.

 Grupper 1
 Start udviklingen af jeres projekt.
 Undersøg problemet og 
eksisterende løsninger, hvis de 
findes. 

 Undersøg jeres løsningsforslag.
 Brug Research på side 31, som 
værktøj.

 Husk at bruge mange forskellige 
kilder og at notere dem ned.

 Gruppe 2
 Læs og udfyld Robotlektion 5 
på side 11 og Vejledt opgave på 
side 33.

 Hav det sjovt med at øve jer med 
denne opgave og bliv ved, til den 
virker perfekt!

 Del
 Få holdet samlet om 
robotbanen.

 Gruppe 1: Forklar, hvad I fandt 
ud af under jeres research. 
Diskuter alle løsningsforslag.

 Gruppe 2: Vis, hvordan jeres 
robot scorer point på den 
vejledte opgave.

 ROBOT
• Kan I se, hvordan koden på 

jeres enhed får robotten til at 
bevæge sig? 

• Hvordan vil I, til 
Robotkonkurrencen, tale med 
det modsatte hold om den 
vejledte opgave?

 PROJEKT
• Findes der eksisterende 

løsninger på jeres identificerede 
problem, som I vil kunne 
forbedre?

• Har I en splinterny løsning på 
jeres problem?

Session 7

Hvad viser den 
vejledte opgave jer 
om Coopertition?
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 Introduktion
 Beslut som hold, hvad jeres 
projektløsning vil være, baseret 
på jeres identificerede problem.

 Gruppe 1
 Læs og udfyld Robotlektion 5 
på side 11 og Vejledt opgave på 
side 33.

 Hav det sjovt med at øve jer med 
denne opgave og bliv ved til den 
virker perfekt!

 Gruppe 2
 Undersøg jeres valgte løsning. 
Skriv den ned på side 31.

 Udarbejd jeres projektløsning 
ved at bruge Projektudvikling på 
side 32 som værktøj.

 Lave en skitse af jeres løsning. 
Markér hver enkelt del, og 
hvordan det vil virke.

 Beskriv jeres løsning, og 
hvordan den vil løse problemet.

 Dokumenter processen I har 
brugt til at udvikle løsningen.

 Del
 Få holdet samlet om 
robotbanen.

 Gruppe 1: Vis, hvordan jeres 
robot scorer point i den vejledte 
opgave. 

 Gruppe 2: Diskuter jeres 
research og jeres projektløsning.

 ROBOT
• Kan I se, hvordan koden på 

jeres enhed får robotten til at 
bevæge sig? 

• Hvordan vil I, til 
Robotkonkurrencen, tale med 
det andet hold om den vejledte 
opgave?

 PROJEKT
• Kan I beskrive jeres løsning, og 

hvordan den løser problemet?

• Involverer jeres løsning noget 
udstyr eller en teknologi? 

Session 8
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Nu  
skal I 

dele jer op i to 
projektgrupper, 

robot og 
innovation

 Introduktion
 Gå til Kerneværdier på side 9. 
Tænk over innovation og jeres 
hold. 

 Skriv ned, hvordan jeres 
hold har være kreativt og løst 
problemer.

	Projektgruppe
 Lav en plan over jeres løsning til 
at dele med andre!

 Evaluer det I lavede i sidste 
session. Gentag og gør bedre, 
hvis nødvendigt.

 Bestem, om det er muligt at 
teste.

 Brug de hvide klodser fra pose 8 
til at bygge en LEGO-model, der 
repræsenterer jeres løsning.

	Robotgruppe
 Beslut, hvilken opgave, der er 
den næste. 

 Byg de ekstradele, der er 
nødvendige.

 Tid til at kode! Forfin jeres 
kode, så robotten gennemfører 
opgaven uden problemer.

 Husk at dokumentere jeres 
designproces og testning for 
hver opgave!

 Del
 Få holdet samlet om 
robotbanen.

 Vis de nye opgaver, I har 
arbejdet på.

 Opdater holdet på løsningen, 
og hvordan den skal deles med 
andre.

 ROBOT
• Er programmet til hver opgave 

gemt på jeres computer?

• Hvilken rækkefølge 
vil I løse opgaverne til 
Robotkonkurrencen?

 PROJEKT
• Hvordan vil I realistisk 

kunne implementere jeres 
projektløsning?

• Kan jeres projektløsning 
produceres, og hvad vil det 
koste?

Session 9
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 Introduktion
 Gå til Kerneværdier side 9. Tænk 
over at	gøre	en	forskel og jeres 
hold. 

 Skriv ned, hvordan I på holdet 
har påvirket hinanden og andre 
positivt.

	Projektgruppe
 Planlæg jeres projektpræsentati-
on. Se på dommerskemaet, hvad 
der skal indgå. 

 Udarbejd manuskript til præsen-
tation af jeres innovative projekt.

 Lav de rekvisitter eller den  
udstilling, som I har brug for.  
Vær engagerende og kreative!

	Robotgruppe
 Fortsæt med at lave løsnings- 
forslag til hver opgave, så længe 
der er tid til det.

 Vær sikker på, at I forstår jeres 
kode til hver opgave og kan  
forklare den.

 Tænk over jeres konkurrence-
strategi på robotbanen, og de 
opgaver I skal løse.

 Øv alle jeres løste opgaver i en 
2,5-minuts Robotkonkurrence.

 Del
 Få holdet samlet om robotbanen.
 Diskuter det færdige arbejde 
med projektpræsentationen.

 Diskuter, hvilke opgaver I har 
løst.

 Diskuter, hvordan alle kan være 
involveret i begge præsentationer.

 ROBOT
• Hvilke funktioner på jeres robot 

viser godt mekanisk design?

• Hvordan besluttede I, hvilke 
opgaver I ville give jer i kast 
med?

 PROJEKT
• Hvad vil I bygge med de hvide 

klodser for at vise jeres løsning?

• Har I lavet ændringer til jeres 
løsning på grund af råd fra andre 
under erfaringsdeling?

Session 10

Hvordan 
kan jeres 

projektløsning 
hjælpe jeres 
samfund?
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 Introduktion
 Fortæl om jer selv, og hvorfor 
I godt kan lide FIRST® LEGO® 
League Challenge!

	Projektgruppe
 Fortsæt med at arbejde på 
jeres projektpræsentation. Vær 
tydelige og strukturerede!

 Planlæg, hvad hver person på 
holdet skal sige.

	Robotgruppe
 Brug LEGO-modellen af 
hvide klodser, der viser jeres 
projektløsning, i opgave 1. 

 Programmer robotten til at 
gennemføre denne opgave.

 Planlæg jeres præsentation 
af robotdesignet. Se på 
dommerskemaet, hvad der skal 
indgå. 

 Udarbejd manuskript til 
jeres præsentationen af 
robotdesignet.

 Øv jer på præsentationen.

 Del
 Få holdet samlet om 
robotmåtten.

 Diskuter projektpræsentationen 
og hvert holdmedlems rolle.

 Hold en 2,5-minutters øvedyst 
og fortæl, hvilke opgaver, der er 
løst. Diskuter præsentation af 
robotdesignet.

 Find ud af, hvad der ellers 
mangler at blive gjort.

 ROBOT
• Er alle de forskellige LEGO-

dele, I skal sætte på robotten til 
hver opgave, klar?

• Har I en plan for, hvad I gør, hvis 
der er opgave, der ikke lykkes?

 PROJEKT
• Har I planlagt, at alle får sagt 

noget ved præsentationen af 
projektet?

• Har I sagt til alle, at de skal tale 
højt, SMILE og have det SJOVT! 

Session 11
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 Introduktion
 Gå til Kerneværdier side 9. Tænk 
over SJOV og jeres hold. 

 Skriv ned, hvordan holdet 
har haft det sjovt med denne 
oplevelse.

 Hold
 Øv jeres præsentation af det 
innovative projekt. 

 Vis kerneværdier, når I 
præsenterer!

 Hold
 Øv jeres præsentation af 
robotdesignet. 

 Husk at nævne, hvordan jeres 
hold har brugt kerneværdier!

 Afhold 2,5-minuts 
Robotkonkurrence-øvedyster.

 Del
 Gennemgå alle dommerskemaer.
 Giv nyttig tilbagemelding 
på hver præsentation ud fra 
dommerskemaerne.

Har	I	mere	tid?
Fortsæt med at løse opgaver, 
og arbejd på jeres projekt inden 
turneringsdagen

HVAD SKAL I FORVENTE PÅ TURNERINGSDAGEN
• Holdet skal have det SJOVT på turneringsdagen, og 

I skal anvende kerneværdierne i alt, hvad I gør.

• Hele holdet mødes med dommerne én gang for at 
dele holdets rejse gennem sæsonen. Tænk over, 
hvor I startede, og hvor I er nu. Tænk over, hvad 
I har opnået, og hvilke udfordringer I har mødt 
og klaret. 

• I skal fortælle om holdets innovative projekt, 
robotdesign og -programmering, og hvordan I 
indarbejdede kerneværdier i hele processen.  

• Under Robotkonkurrencen skal to holdmedlemmer 
styre robotten på robotbanen under robotdysterne 
på hver 2,5-minut.

Session 12

Har I haft det sjovt 
med FIRST® LEGO® 
League Challenge?
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Gør jer klar til jeres turnering

Appendiks

 Overvej jeres holds rejse gennem sessionerne 
og sæsonen.

 Hvilke utfordringer mødte i? Hvordan klarede I 
dem?

 Tænk over de kerneværdier I brugte under 
introduktionsaktiviteterne. 

 Hvordan har I brugt kerneværdierne?

 Tænk over, hvordan I erfaringsdelte ved 
slutningen af hver session.

 Hvordan kan I dele jeres arbejde med 
dommerne på samme måde?

 Kig på de mål I satte og skrev ned på side 16. 
 Nåede I jeres mål? Hvorfor eller hvorfor ikke?

 Tal om de programmer, I har lavet til jeres robot.
 Hvordan vil I forklare dem til en dommer, der 

måske ikke kender jeres software?

 Tænk over alt det arbejde, I har lagt i det 
innovative projekt.

 Kan I finde på kreative måder at fremlægge alt 
det hårde arbejde på?

Vi vil  
præsentere vores 

innovative  
projekt!

Jeg vil fortælle  
om vores holds 

rejse. Jeg vil beskrive 
vores robotdesign 
og alle robottens 
forskellige dele.

Jeg vil forklare 
vores forskellige 

programmer, og hvor-
dan de aktiverer 

robotten.

Jeg vil fortælle 
om, hvad vi  

har lært.

Jeg vil 
fortælle om,  

hvordan vores hold 
viste kerneværdier i alt,  

hvad vi gjorde.
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Pseudokode

ROBOTBANEDIAGRAM

KODNINGSTRIN

Tegn den rute, jeres robot tager for at fuldføre opgaven.

Gå	til	app´en	og	
start	et	nyt	projekt.	
Udforsk, hvilke 
kodningsblokke,	
der	vil	få	robotten	
til	at	bevæge	sig,	
som	de	planlagte	
kodningstrin,	I	har	
skrevet ovenfor.

Nedskriv de bevægelser robotten skal gøre for at fuldføre opgaven.

Opgavenavn: Opgavenummer:

Bevægelse	1

Bevægelse	2

Bevægelse	3

Bevægelse	4

Bevægelse	5

Bevægelse	6

Bevægelse	7

Bevægelse	8

Bevægelse	9

Bevægelse	10

Pseudokode 
er nedskrevne 

trin for jeres 
planlagte kode!
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Brug denne side til at dokumentere den research I laver af projektproblemet og -løsningen. 
Brug de ekstra sider I har brug for, for at dokumentere jeres research.

Vejledende	
spørgsmål:
Hvilken information leder 
I efter?

Har denne kilde 
information, der er 
relevant for jeres projekt?

Kan I bruge forskellige 
kildetyper, som fx 
internettet, bøger og 
eksperter?

Er dette en god og præcis 
informationskilde?

Research

KILDER

PROBLEM- OG LØSNINGSANALYSE

Skriv her, hvor I har fundet jeres information og detaljer, som fx titel, forfatter og website.

Nedskriv vigtig information her.

1.

2.

3.

Denne side 
skal udfyldes i 

session  
7-8.
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Brug denne side til at udvikle jeres projektløsning, og den proces I bruger til at udarbejde den.

Projektudvikling

BESKRIVELSE

PROCES

TEGNING

Forklar jeres løsning, og beskriv, hvordan den løser problemet.

Beskriv den proces I fulgte for at udvikle løsningen.

Lav en skitse af jeres løsning og markér hver enkelt del.

Denne side 
skal udfyldes i   

session 8.
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Vejledt opgave

Dette spil kan spilles alle steder, hvor man kan tegne en målskive på jorden. Kasterampen er designet til, at alle 
kan være med.

At være aktiv og lege sammen er sjovt. Vi kan hjælpe 
med at få folk til at være mere aktive ved at designe lege 
og aktiviteter, hvor alle kan være med. Boccia er et godt 
eksempel og er også en olympisk disciplin.

Som alle installationerne på FIRST® LEGO® League 
robotbanen, vil Boccia-installationerne i opgave 8 (M08) 
måske inspirere jer til at tænke på en løsning til jeres 
innovative projekt. 

For at hjælpe jer med at lære, hvordan man bruger 
farvesensorer for at følge linjerne på robotmåtten, har 
vi lavet en opgavelektion med vejledning. I skal læse 
lektion 5 på side 11. Her bliver I sendt videre til app´en, 
enten SPIKE™ Prime eller LEGO MINDSTORMS® 
Education EV3 Classroom.

I app´en, kan I:
• Ændre den robot, I har arbejdet på. 
• Bygge en særlig ekstradel, der kan hjælpe jer med at 

løse opgaven. 
• Starte robotten i den rigtig position i startområdet.
• Downloade det program, der løser denne opgave.
• Styre robotten, og se den fuldføre opgaven og score 

point.
• Bruge jeres nye færdighed til at følge linjer for at 

komme hen til løbebåndsinstallationen.
• Tænk over, hvordan Boccia-opgaven kan indføjes i 

jeres 2,5-minuts Robotkonkurrence-runde.

M08 Boccia-installation	(pose 5) Boccia	sigte-installation	(pose 5) Spilterninger	(pose 1)
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Erfaringer

Jay Flores
Global STEM-ambassadør

Her	arbejder	jeg: Rockwell Automation

Min FIRST®	forbindelse: Jeg var med til at designe 
FIRST Robotics-konkurrencen og hjælpe FIRST med 
at skabe strategier til at nå ud til flere børn.

Sjove	fakta	om	mig: Jeg har været med i to TV-
shows (sportskonkurrencer): Exatlon Estados 
Unidos på Telemundo (2019) og BattleFrog League 
Championship på ESPN (2016).

Min STEM-superhelt: FIRST® LEGO® League-
elever, der løser virkelige problemer i deres samfund.

Råd	til	holdene: Opfind den ændring, I ønsker i 
verden!

Javion Mosley
Senior maskiningeniør

Her	arbejder	jeg: Rockwell Automation

Min FIRST	forbindelse: Riverside Robotigers 2830 
mentor, FIRST alumni

Sjove	fakta	om	mig: Jeg kan godt lide at rejse og 
opleve så mange nye ting, som muligt. Jeg har været 
Rockwell Automation-praktikant i Kina.

Min STEM-superhelt: Wilbur og Orville Wright. Jeg 
er vild med flyvning.

Råd	til	holdene: FIRST er en fantastisk mulighed for 
at træde jeres første skridt indenfor ingeniørfaget. Se 
det som byggesten til jeres fremtid. De skridt I tager i 
dag, påvirker jeres resultater i morgen.
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Leanne	Cushing
Maskiningeniør

Her	arbejder	jeg: Bellwether Coffee

Min FIRST®	forbindelse: Jeg var med i en FIRST 
Robotics-konkurrence i high school og med hjælp fra 
mine mentorer lærte jeg, at mekanisk design er det, jeg 
er god til og elsker at lave.

Sjove	fakta	om	mig: Det meste af min fritid er dedikeret 
til Battlebots og mit hold, Valkyrie, hvor vi designer, 
bygger og konkurrerer med vores 113 kg tunge robot på 
Discovery Channel.

Min STEM-superhelt: Bill Nye, fordi han elsker at 
underholde og kombinerer det med sin kærlighed til 
ingeniørarbejde og undervisning. Han viste mig, at man 
kan være underholdende, social og intelligent. Han 
gjorde mig nysgerrig og lærte mig så meget, da jeg var 
lille.

Råd	til	holdene: Passion er ikke perfektion. Vær din 
egen yndlingsversion af dig selv, lad ikke andre fortælle 
dig, hvem du skal være, eller hvad du kan eller ikke kan. 
Tal ikke dig selv fra at prøve noget nyt. I værste fald har 
du en ny mening eller en historie, du kan dele.

Pedro	Alejandro	Yang
Direktør

Her	arbejder	jeg: LEGO® Education

Min FIRST	forbindelse: Jeg arbejder i LEGO 
Educations konkurrenceteam, og vi er strategisk 
partner med FIRST.

Sjove	fakta	om	mig: Jeg stillede op i badminton ved 
sommer-OL i 2004. Min hobby er at lave mad efter 
opskrifter, som berømte kokke poster på YouTube.

My STEM-superhelt: Woodie Flowers. Han 
var STEM-forkæmper, og anerkendte også den 
menneskelige empatiske faktor, der er nødvendig 
for at folk kan lykkes, og opfandt derfor det, vi i dag 
i FIRST LEGO League-fællesskabet kender som 
Gracious Professionalism®.

Råd	til	holdene: Det handler ikke om at vinde, men 
om det I lærer, og de venner I får undervejs.



All around us, there are opportunities to play and be active — from 
open parks to cement courts, in our classrooms, and even when we’re 
waiting in line. But more and more people are not active enough. 

So Maya Asks...

Playing makes being active more 
fun. You get creative when you 

want to play, and it’s this 
creativity—your creativity—that can 
help motivate us to be more active. 

Let's ask people 
we know!

So, how are we going to 
solve these challenges?

How and where 
can we help 

people be more 
active?

Playing makes being active more 
fun. You get creative when you 

want to play, and it’s this 
creativity — your creativity — that can 
help motivate us to be more active. 

Get them 
motivated

Reward 
them!

The Park 
bench

On the 
Bus

FIRST®, the FIRST® logo, are trademarks of For Inspiration and Recognition of Science and Technology. 
LEGO® is a registered trademark of the LEGO Group. 

All rights reserved. FIRST® LEGO® League in Scandinavia is operated by FIRST Scandinavia. 
Design by: FIRST Scandinavia 2020

Der er muligheder for at lege og være aktiv allevegne – fra store parker til 
asfaltbaner, i klasseværelset og selv, når vi står i kø og venter. Men flere og 
flere mennesker er slet ikke aktive nok.

Så, Maya spørger...

HVORDAN OG 
HVOR KAN VI 
HJÆLPE FOLK 
MED AT BLIVER 
MERE AKTIVE?

BELØN 
DEM!

MOTIVER 
DEM

PARK-
BÆNKEN

I BUSSEN

SÅ, HVORDAN SKAL VI LØSE DE 
UDFORDRINGER?

LAD OS SPØRGE 
NOGLE VI KENDER!

AT LEGE GØR DET SJOVERE AT VÆRE AKTIV . 
MAN BLIVER KREATIV, NÅR MAN  HAR LYST TIL 
AT LEGE, OG DET ER DENNE  KREATIVITET — 
JERES KREATIVITET — DER KAN MOTIVERE 

OS TIL AT VÆRE MERE AKTIVE.




