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Velkommen til RePLAYSM Challenge!
Vi anbefaler en lagstørrelse på ca. 10 deltakere. Vi vil at alle skal få jobbe med de forskjellige delene av
konseptet. Noen ganger vil dere bli delt inn i to grupper for å jobbe med forskjellige ting, som roboten og
prosjektet. Hver gruppe får et deltakerhefte. Husk å dele det dere har lært med hele laget etter hver økt.
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I Kom i gang

Oversikt

Laget skal:

KJERNEVERDIER

• VÆRE INNOVATIVE og bruke nye idéer til roboten og
prosjektet.

Laget skal jobbe i tråd med FIRST® kjerneverdiene gjennom hele
sesongen og utover sesongen også!

• Jobbe på LAG og OPPDAGE NYE TING for å
undersøke oppdraget nærmere.

• Vise hvordan laget og løsningene deres kan GJØRE
EN FORSKJELL og være INKLUDERENDE!
• Ha det gøy!

Laget skal:

TEKNOLOGI
Laget deres skal forberede en kort
presentasjon om lagets robotdesign,
programmer og strategi.

• Designe og bygge en robot.
• Programmere den til å utføre oppdrag i
robotkonkurransen.
• Forklare hvordan roboten fungerer på grunnlag av
koden dere skrev.
• Beskrive strategiene dere har valgt for
robotkonkurransen.
• Presentere roboten/programmeringen på
turneringsdagen.

Laget skal:

ROBOT
KONKURRANSE
Laget skal øve på 2,5-minutters
kamper for å utføre så mange
oppdrag som mulig.

• Utarbeide en strategi for hvilke oppdrag som skal
utføres i robotkonkurransen.
• Designe eventuelt utstyr roboten trenger for å utføre
oppdragene.
• Utprøve og forbedre programmene og
robotdesignen.
• Konkurrere på turneringsdagen!

Laget skal:

INNOVATIVT
PROSJEKT
Laget skal forberede en 5 minutters
presentasjon for å beskrive det
innovative prosjektet.

• Definere et problem de skal løse.
• Designe en løsning på problemet.
• Utveksle ideene sine, lære av andre og gjøre
løsningen enda bedre.
• Presentere løsningen på turneringsdagen!

RePLAYSM
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Det innovative prosjektet RePLAYSM
Det finnes muligheter til å leke og være aktive overalt – i frodige parker,
på asfalterte plasser, i klasserommene våre, og til og med når vi står i
kø og venter. Med det er stadig flere mennesker som ikke er aktive nok.
Lek gjør det morsommere å være aktiv. Man blir kreativ når man vil leke,
og denne kreativiteten kan motivere oss til å være mer aktive.

START

Nå begynner det: med deres kritiske
tenkning og fantasi som viser veien til
en morsom og aktiv livsstil for alle!

Definer et spesifikt problem som medfører at
mennesker ikke er aktive nok.
Eksempelprosjektene ser nærmere på noen problemer knyttet til
oppdraget. Det innovative prosjektet deres kan være basert på et
eksempelprosjekt, men det må ikke.

Utforsk problemet og ideene deres til løsninger.
Hvilke løsninger finnes allerede? Er det noen eksperter som kan hjelpe
dere?

Forsøk å komme opp med en ny løsning eller gjør en
eksisterende løsning bedre.
Dette vil være deres innovative prosjekt og løsning. Lag en modell
eller en prototype som viser hvordan løsningen hjelper mennesker til å
være aktive.

Del løsningen, få tilbakemelding og forbedre løsningen.
Jo flere ganger dere bygger løsningen, jo mer lærer dere. Hvordan vil
løsningen deres påvirke samfunnet?

Presenter løsningen på turneringsdagen.
Forbered en 5-minutters presentasjon som forklarer løsningen og
arbeidet deres. Pass på at hele laget deltar.

Et samfunn kan defineres som hjemstedet eller byen deres, eller det kan være et større område, som et fylke eller et land.
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Kjerneverdier
Bruk kjerneverdiene til å veilede laget gjennom prosessen.
Ha det KJEMPEGØY mens dere utvikler nye ferdigheter og jobber sammen.

OPPDAGELSE

INKLUDERING

Vi utforsker nye kunnskaper og ideer.

Vi respekterer hverandre og omfavner våre
ulikheter.

INNOVASJON

LAGARBEID

Vi bruker kreativitet og utholdenhet for å
løse problemer.

Vi er sterkere når vi jobber sammen.

INNVIRKNING

MORO

Vi bruker det vi lærer til å forbedre verden.

Vi har det gøy!

COOPERTITION®

GRACIOUS PROFESSIONALISM®

Vi viser at det er viktigere å lære enn å vinne. Vi
hjelper hverandre, også når vi konkurrerer.

Vi gjør en god jobb, verdsetter andre og
respekterer andre og samfunnet vårt.
Dere
skal fullføre
denne siden i
løpet av
sesongen!

RePLAYSM
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Finn robotleksjoner og byggeinstruksjoner
LEGO® Education
SPIKE™ Prime

LEGO® MINDSTORMS®
Education EV3 Classroom

Dessverre er EV3
Classroom app noe forsinket. Les
mer i dette dokumentet fra LEGO:
https://hjernekraft.org/media/dokumenter/fll/2020/software/lego-mindstorms-education-ev3-classroom-app-1.pdf. Man kan finne
kom-i-gang-leksjoner i EV3 Lab
(gammel software), men ikke emnet
Konkurranseklar.

Finn appen
Trenger dere å laste ned
programvare? Gå til:
education.lego.com/en-us/
downloads

Finn lobbyen

Finn emnet

Finn
leksjonene
Dere
skal bygge
installasjonene
i økt 1-4!

Finn byggeinstruksjoner

https://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner-challengesett
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Robotleksjoner
Velg de leksjonene som passer til det robotsettet dere bruker.
Disse leksjonene vil bli gjennomgått i øktene.

LEGO® Education SPIKE™ Prime

Leksjon 1
• Åpne Start-fanen og velg så Kom i gang.
• Gjør leksjon 1 Start her.
• Åpne Emner-fanen og velg
Konkurranseklar.
• Gjør Trinn 1-4 i Treningsleir 1leksjonen.

Leksjon 2
• Åpne Emner-fanen og velg
Konkurranseklar.
• 2A: Gjør Trinn 1-4 av Treningsleir
2-leksjonen.
• 2B: Gjør Trinn 1-4 i Treningsleir
3-leksjonen.

Leksjon 3
• Åpne Emne-fanen og velg
Konkurranseklar.
• Gjør Trinn 1-5 av Montere en avansert
kjørebase-leksjonen.

Leksjon 4
• Åpne Emne-fanen og velg
Konkurranseklar.
• Gjør Trinn 1-5 av Min kode, vårt
program-leksjonen.

Leksjon 5

LEGO MINDSTORMS®
Education EV3 Classroom
Leksjon 1
• Åpne Start-fanen og velg så Komme i
gang.
• Gjør leksjon 1 Hallo verden.
• Åpne Emne-fanen og velg Robottrener.
• Gjør Trinn 2-4 i Bevegelser og
svinger-leksjonen.

Leksjon 2
• Åpne Emne-fanen og velg Robottrener.
• Gjør Trinn 2-4 i Objekter og
hindringer-leksjonen.
• Gjør Trinn 2-4 i Gripe og slippeleksjonen.

Leksjon 3
• Åpne Emne-fanen og velg Robottrener.
• Gjør Trinn 2-4 i Farger og linjerleksjonen.

Leksjon 4
• Åpne Emne-fanen og velg Robottrener.
• Gjør Vinkler og mønstre-leksjonen.

Leksjon 5
• Åpne Emne-fanen og velg Robottrener.
• Gjør Veiledet oppdrag-leksjonen.

• Åpne Emne-fanen og velg
Konkurranseklar.
• Gjør Klar til oppdrag-leksjonen.

RePLAYSM
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Eksempelprosjekt 1
Problem
Mange mennesker har problemer med å finne steder der de kan komme seg ut, leke og holde seg i form.
Hvordan kan dere endre et inaktivt sted til å bli et aktivt sted? Dere kan bruke ting i hverdagen som dere
finner rundt omkring til å gjøre mennesker aktive eller få dem til å leke, eller dere kan designe noe som gjør
det mulig for alle å delta og være aktive sammen.
Disse installasjonene er laget for å vise ulike typer utstyr som kan bidra til å løse dette problemet.

M08

Felles-boccia (pose 5)

Spillterninger (pose 1)

Boccia sikt og treff (pose 5)

Dette spillet kan spilles overalt der dere kan tegne et mål på bakken. Kasterampen er utformet for å gjøre det lett
for alle å delta. Bygg i økt 1

M09 Dekkvelt (pose 7)

M10 Mobiltelefon (pose 1)

M05 Basketball (pose 3)

Skru av
mobiltelefonene og
finn nye morsomme
måter å leke ute på.

Man trenger ikke
spesielle vekter til
styrketrening.
Disse gamle
dekkene kan også
brukes. Bygg i

Bygg i økt 1

økt 1

M04 Benk (pose 3)

M06 Turnstang (pose 2)

En gammel melkekasse som
henges på en lyktestolpe kan bli
et morsomt basketballspill. Bygg i

økt 3

Det smarte designet til denne
parkbenken forvandler den fra et
sted der man vanligvis sitter til en
morsom og aktiv paradis-lek. Bygg

i økt 3
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Man kommer i form og blir sterk når
man bruker sin egen kroppsvekt til
å gjøre pullups med en pullupstang.

Bygg i økt 3

Eksempelprosjekt 2
Problem
Mange mennesker er ikke aktive nok til å holde seg i form. Hvordan kan dere motivere dem til å bli
mer aktive? Dere kan motivere med MORSOMME opplevelser eller gi belønninger for å trene. Å sette
treningsutstyr på uventede steder kan hjelpe.
Disse installasjonene er laget for å vise teknologier som kan bidra til å løse problemet.

M02 Skritteller (pose 4)

M03 Sklie (pose 4)

M14 Helsemoduler (pose 1)

Dere trenger ikke å løpe; å gå gir
også god morsjon. Når dere teller
skrittene, kan det motivere dere til å
bli mer aktive. Bygg i økt 2

Det er så gøy å skli ned at man
gjerne klatrer opp til toppen igjen!
Å leke med morsomt utstyr er en
flott måte å holde seg i form på.

Å holde seg i bevegelse med å
samle og levere ting er en morsom
måte å være aktiv på. All denne
treningen er veldig bra for hjertet!

M11

M12 Romaskin (pose 6)

M13 Vektmaskin (pose 6)

Hold motivasjonen oppe ved å
lære hvordan denne morsomme
romaskinen fungerer mens dere
trener! Bygg i økt 4

Treningsutstyr i parken er perfekt
til å motivere mennesker som
vanligvis ikke finner veien til et
treningsstudio! Bygg i økt 4

Tredemølle (pose 7)

Dere må faktisk ikke dra noen
plass når dere har det gøy med
tredemøllen. Dere kan være
trygge og leke! Bygg i økt 4

Bygg i økt 2

Bygg i økt 2

RePLAYSM
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Robotkonkurransen
Laget skal bygge en robot ved å bruke LEGO®elementer og teknologi. De programmerer roboten
slik at den autonomt (på egen hånd) kan gjennomføre
flere oppdrag i en robotkonkurranse som varer i 2,5
minutter. Målet er å oppnå poeng. Roboten starter i
Startområdet og prøver å gjennomføre oppdrag i den
rekkefølgen laget velger og returnerer deretter Hjem.
Laget kan gjøre tilpasninger på roboten når den

M04

M08

befinner seg i Hjem og før de Igangsetter igjen. Hvis
det er nødvendig, kan roboten bringes Hjem for hånd,
men da vil laget tape en verdifull presisjonsbrikke.
Laget skal spille flere kamper.
Denne siden vil hjelpe deg til å plassere
installasjonene på robotbanen. Pass på å sjekke
Regelheftet for robotkonkurransen, der finner dere
mer informasjon.

M08

M10
M13
M08

M07

M04
M03
M06

M09

M12

M14
M01
M11

M00

M02

Hjem

Robotbanen
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Startområde

M15

Oppdrag i robotkonkurransen

Dere finner utførlige beskrivelser av oppdrag og regler for robotkonkurransen i Regelheftet for robotkonkurransen.

Oppdrag Navn
nr.

Beskrivelse

Poeng

M00

Bonus ved
«Å gjøre det samme med mindre» kan spare tid og plass.
utstyrsinspeksjon

25

M01

Innovativt
prosjekt

Roboten flytter det innovative prosjektet deres til RePLAY-logoen eller det
grå området rundt benken (M04).

20

M02

Skritteller

Roboten flytter skrittelleren langsomt og rolig. Jo lengre den “går”, jo bedre.

10-20

M03

Sklie

Roboten flytter personene ned sklien og til andre områder.

5-50

M04

Benk

Roboten fjerner rygglenet, gjør benken flat, og legger terninger inn
i paradisfeltene.

10-65

M05

Basketball

Roboten hever kassen opp på lyktestolpen og legger en terning i kassen.

15-40

M06

Pullupstang

Roboten passerer fullstendig under pull up-stangen, når som helst.
Adskilt: Roboten holdes over matten av stangen ved kampens slutt.

15-45

M07

Robotdans

Roboten danser på dansegulvet på slutten av kampen.

20

M08

Boccia

Boccia er et felles oppdrag der dere spiller sammen med et annet lag.
Snakk med det andre laget slik at robotene sender matchende fargede
terninger til den motsatte banen.

5-110

M09

Dekkvelt

Roboten velter dekk så de hvite midtdelene vender oppover og beveger dem inn
i dekkenes store målsirkel.

10-35

M10

Mobiltelefon

Roboten flipper telefonen slik at den ligger med den hvite siden opp.

15

M11

Tredemølle

Roboten snurrer rullene for å bevege viseren så langt i klokkeretningen
som mulig.

5-30

M12

Romaskin

Roboten beveger det frie hjulet ut av den store sirkelen og inn i den lille sirkelen.

15-30

M13

Vektmaskin

Før kampen velger dere maskinens vektstang for hånd.
Under kampen beveger roboten vektstangen til den lille gule stopperen faller
ned.

10-20

M14

Helsemoduler

Roboten samler helsemoduler rundt på robotbanen og beveger dem til
målområder.

5-60

M15

Presisjon

Jo færre ganger dere avbryter roboten utenfor Hjem, jo flere poeng får dere
beholde.

5-60

RePLAYSM
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Slik følges øktene
De følgende 12 øktene vil forberede dere til
turneringsdagen. Pass på å skrive ned det dere lærer
og tenker over hvordan dere har samarbeidet for å
oppnå målene deres. Vær klare til å presentere det
arbeidet dere har gjort med roboten, det innovative
prosjektet og kjerneverdiene.

Bruk de blanke linjene
til å skrive ned tanker
og tegne ideer.

Hver økt har instruksjoner
for oppgavene dere skal
fullføre:
Røde overskrifter står for
kjerneverdiaktiviteter.
Grønne overskrifter står
for teknologiaktiviteter.
Blå overskrifter står for
aktiviteter knyttet til det
innovative prosjektet.
Bruk disse veiledende
spørsmålene når dere skal
dele erfaringene deres!

MÅL FOR LAGET
Hva håper dere å oppnå?  Dere kan bruke disse stikkordene som inspirasjon:
Vi vil bruke kjerneverdier til... Vi vil prøve å... Vi planlegger å... Vi vil hjelpe... Vi vil oppleve...
Vi vil at roboten vår... Vi vil at det innovative prosjektet vårt...
Dere skal
fylle ut målene
til laget deres i
økt 3!

1.
2.
3.
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Økt 1

Introduksjon
Se RePLAYSM-videoen.
Les side 4-7.
Del laget i to grupper.

Gruppe 1
Les og gjennomfør robotleksjon
1 på side 11. Se side 10 for å
komme i gang!
Sjekk ut side 14-15. Her er gode
ressurser til bruk i alle øktene.

Gruppe 2
Eksempelprosjekt 1 på side 12.
Bygg økt 1-installasjonene.
Finn oppdragene som tilsvarer
de installasjonene dere bygde.
Diskuter hvordan installasjonen
er relatert til det problemet som
er presentert.
Idemyldre rundt andre løsninger
på problemet.
Lag en liste med ideene deres.

Del
Samle laget ved robotbanen.
Plasser hver installasjon der den
hører hjemme.
Gruppe 1: Vis robotferdighetene
dere har lært.
Gruppe 2: Vis hvordan
installasjonene fungerer.
Diskuter spørsmålene nedenfor.

ROBOT
• Kan dere bruke lagets
kodeferdigheter til å navigere
roboten til en installasjon på
robotbanen?
• Kan roboten deres fullføre noen
av oppdragene?

Økter

PROSJEKT
• Gir noen av installasjonene dere
gode ideer til prosjektet?
• Er det steder i samfunnet der
mennesker kan være mer
aktive?

RePLAYSM
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Økt 2

Introduksjon
Les om kjerneverdiene på side
9. Tenk på inkludering og laget
deres.
Skriv ned hvordan dere passer
på at alle blir respektert og får si
sin mening.

Gruppe 1
Les og gjennomfør robotleksjon
2 på side 11 (SPIKETM Prime:
2A).

Gruppe 2
Les Eksempelprosjekt 2 på side
13.
Bygg økt 2-installasjonene.
Finn oppdragene som hører til
de installasjonene dere bygde.
Diskuter hvordan installasjonene
er relatert til problemet som er
presentert.
Tegn en løsning på en type
utstyr eller teknologi som kan
inspirere mennesker til å være
aktive.
På tegningen skal dere forklare
hvordan løsningen fungerer
og markere delene på utstyret/
teknologien.

Del
Samle laget ved robotbanen.
Plasser hver enkelt installasjon
der den hører hjemme.
Gruppe 1: Vis robotferdighetene
dere har lært.
Gruppe 2: Vis hvordan
installasjonene fungerer.
Diskuter spørsmålene.
Ta fra hverandre roboten når
dere er ferdige.

ROBOT
• Hvordan kan dere styre roboten
mot en installasjon?
• Hvordan kan dere få roboten til å
bevege seg nøyaktig den riktige
strekningen for å komme frem til
en installasjon?
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PROSJEKT
• Kan dere tenke på interessante
måter å motivere mennesker til å
trene på?
• Er det et spesielt problem som
hindrer mennesker fra å være
aktive i samfunnet deres?

Økt 3

Introduksjon
Laget skal diskutere målene
dere ønsker å oppnå denne
sesongen.
Skriv ned målene på side 16.
Snakk om hvilke prosesser
laget skal følge og fordel
ansvarsområder.

Gruppe 1
Les Eksempelprosjekt 1 på side
12.
Bygg økt 3-installasjonene.
Finn oppdragene som tilsvarer
de installasjonene dere bygde.
Diskuter hvordan installasjonene
er relatert til problemet som er
presentert.
Idemyldre rundt andre løsninger
på problemet som presenteres i
eksempelprosjektet.
Lag en liste over ideene deres.

Gruppe 2
Les og gjennomfør robotleksjon
1 på side 11. Se side 10 for å
komme i gang!
Sjekk ut side 14-15. Her er gode
ressurser til bruk i alle øktene.

Del
Samle laget ved robotbanen.
Plasser hver installasjon der den
hører hjemme.
Gruppe 1: Vis robotferdighetene
dere har lært.
Gruppe 2: Vis hvordan
installasjonene fungerer.
Diskuter spørsmålene nedenfor.

ROBOT
• Kan dere bruke lagets
kodeferdigheter til å navigere
roboten til en installasjon på
robotbanen?
• Kan roboten deres fullføre noen
av oppdragene?

PROSJEKT
• Gir noen av installasjonene dere
gode ideer til prosjektet?
• Er det steder i samfunnet der
mennesker kan være mer
aktive?

RePLAYSM
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Økt 4

Introduksjon
Se på kjerneverdiene på side 9.
Tenk på oppdagelse og laget
deres.
Skriv ned hvordan laget deres
har lært nye ferdigheter og ideer.

Gruppe 1
Les Eksempelprosjekt 2 på side
13.
Bygg økt 4-installasjonene.
Finn oppdragene som tilsvarer
de installasjonene dere bygde.
Diskuter hvordan installasjonene
er relatert til problemet som er
presentert.
Tegn en løsning på en type
utstyr eller teknologi som kan
inspirere mennesker til å være
aktive.
På tegningen skal dere forklare
hvordan løsningen fungerer
og markere delene på utstyret/
teknologien.

Gruppe 2
Les og gjennomfør robotleksjon
2 på side 11 (SPIKETM Prime:
2B).

Del
Samle laget ved robotbanen.
Plasser hver installasjon der den
hører hjemme.
Gruppe 1: Vis hvordan
installasjonene fungerer.
Gruppe 2: Vis robotferdighetene
dere har lært.
Diskuter spørsmålene.

Er det gøy å
lære noe nytt?

ROBOT
• Hvordan kan dere styre roboten
mot et oppdrag?
• Hvordan kan dere få roboten
til å gå den nøyaktig riktige
strekningen for å komme frem til
en installasjon?
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PROSJEKT
• Kan dere tenke på måter man
kan motivere mennesker til å
trene?
• Er det et spesielt problem som
hindrer mennesker fra å være
aktive i samfunnet deres?

Økt 5

Introduksjon
Samarbeid om å finne et
lagnavn!
Design en poster/plakat med
navnet deres som logo.
Pass på at alle får bidra til
posteren/plakaten!

Lag
Les og gjennomfør robotleksjon
3 på side 11.
MINDSTORMS®: Kod roboten og
vis hva den kan gjøre, etter tur.
SPIKETM Prime: Bygg dere en ny
robot og kod den for å få den til å
bevege seg.

Lag
Se videoen med oppdragene om
igjen.
Diskuter hvilke oppdrag laget
skal begynne med først.
Samarbeid for å fullføre
pseudokoden på side 30.

Del
Samle laget ved robotbanen.
Gjennomgå pseudokodesiden (s. 30) mens dere ser på
robotbanen.
Foreta endringer, hvis
nødvendig.
Diskuter spørsmålene under.

ROBOT
• Planlegg hva roboten må gjøre for
å fullføre det første oppdraget laget
har valgt.
• Hvor starter roboten?
• Går det raskt og greit å feste og
fjerne de ekstra LEGO®-delene dere
må feste på roboten?

RePLAYSM
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Økt 6

Introduksjon
Se kjerneverdiene på side 9.
Tenk på lagarbeid og laget
deres.
Skriv ned hvordan laget deres
har lært å samarbeide.

Lag
Les og gjennomfør robotleksjon
4 på side 11.
Last ned programmene deres
på roboten og vis hva den kan
gjøre, etter tur.

Lag
Les om det innovative prosjektet
RePLAYSM på side 8 og
Eksempelprosjektene side 1213.
Tenk på de flotte løsningene
dere har utviklet i de foregående
øktene.
Definer hvilket problem dere vil
løse.
Skriv ned en problemstilling.

Del
Samle laget ved robotbanen.
Vis hverandre eventuelle nye
kodeferdigheter dere har lært.
Diskuter spørsmålene.

PROBLEMSTILLINGEN DERES
Samarbeider
og hjelper dere
hverandre?

ROBOT
• Hvilke oppdrag kan dere løse
med de robotferdighetene dere
har lært?
• Kan dere bruke ekstra kopier av
pseudokode-sidene som hjelp til
å planlegge flere oppdrag?
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PROSJEKT
• Hvilken problemstilling kan dere
forklare klart og tydelig?
• Er det noen dere kan snakke
med som er ekspert på dette
problemet?

Økt 7

Introduksjon
Se kjerneverdiene på side 9.
Tenk på Coopertition® og
Gracious Professionalism®.
Skriv ned hvordan laget vil
vise disse kjerneverdiene på
turneringsdagen.

Gruppe 1
Start utviklingen av deres eget
prosjekt.
Se nærmere på problemet
og eventuelle eksisterende
løsninger.
Undersøk deres egne ideer til
løsninger nærmere.
Bruk gjerne side 31 som verktøy.
Husk å bruke flere ulike kilder og
hold oversikt over dem.

Gruppe 2
Les og gjennomfør robotleksjon
5 på side 11 og side 33 i det
veiledede oppdraget.
Ha det gøy med å øve på det
veiledede oppdraget til det
fungerer perfekt!

Del
Samle laget ved robotbanen.
Gruppe 1: Forklar hva dere
fant ut under undersøkelsene
dere gjorde. Diskuter idéer til
løsninger.
Gruppe 2: Vis hvordan roboten
oppnår poeng i det veiledede
oppdraget.

Hva viser
det veiledede
oppdraget dere om
Coopertition?

ROBOT

PROSJEKT

• Forstår dere hvordan koden på
enheten får roboten til å bevege
seg?

• Finnes det eksisterende
løsninger på problemstillingen
deres som dere kan forbedre?

• Hvordan planlegger dere å
snakke med den andre gruppen
om det veiledede oppdraget?

• Har dere helt nye idéer til
løsninger på problemet?

RePLAYSM
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Økt 8

Introduksjon
Laget skal bestemme hvilken
løsning laget vil gå for.

Gruppe 1
Les og gjennomfør robotleksjon
5 på side 11 og side 33 i det
veiledede oppdraget.
Ha det gøy med å øve på det
veiledede oppdraget til det
fungerer perfekt!

Gruppe 2
Se nærmere på løsningen dere
har valgt. Skriv den ned på side
31.
Utvikle løsningen deres ved å
bruke side 32 som verktøy.
Skisser den løsningen dere har
valgt. Beskriv hvordan løsningen
vil fungere.
Beskriv løsningen deres og
hvordan den løser problemet.
Dokumenter prosessen dere
fulgte for å utvikle løsningen.

Del
Samle laget ved robotbanen.
Gruppe 1: Vis hvordan roboten
oppnår poeng i det veiledede
oppdraget.
Gruppe 2: Diskuter
undersøkelsene dere
gjennomførte og løsningen på
prosjektet deres.

ROBOT
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PROSJEKT

• Forstår dere hvordan koden på
enheten får roboten til å bevege
seg?

• Kan dere beskrive løsningen
deres og hvordan den løser
problemet?

• Hvordan planlegger dere å
snakke med den andre gruppen
om det veiledede oppdraget?

• Involverer løsningen noe utstyr
eller teknologi?

Økt 9

Introduksjon
Se kjerneverdiene på side 9.
Tenk på innovasjon og laget
deres.
Skriv ned hvordan laget har vært
kreativt og løst problemer.

Nå skal dere deles
inn i én
robotgruppe og
én prosjektgruppe.

Prosjektgruppe
Lag en plan for å dele løsningen
deres med andre!
Evaluer det dere fant ut av
i forrige økt. Revurder og
forbedre, hvis nødvendig.
Vurder om det er mulig å teste
noe.
Bruk de hvite klossene i pose
8 til å lage en modell som
representerer løsningen deres.

Robotgruppe
Bestem dere for hvilket oppdrag
dere skal begynne på nå.
Bygg eventuelt utstyr dere
trenger.
På tide å kode! Forbedre
koden, slik at roboten klarer å
gjennomføre oppdraget uten
problemer.
Pass på å dokumentere
designprosessen og testingen
hver gang dere løser et oppdrag.

Del
Samle laget ved robotbanen.
Vis eventuelle nye oppdrag dere
har jobbet med.
Oppdater laget om løsningen og
om hvordan dere kan dele den
med andre.

ROBOT

PROSJEKT

• Er programmet for hvert oppdrag
lagret på PC-en/enheten?

• Hvordan kan dere implementere
løsningen deres?

• I hvilken rekkefølge vil
dere kjøre oppdragene i
robotkonkurransen?

• Kan løsningen bli produsert, og
hva vil det i så fall koste?

RePLAYSM
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Økt 10

Introduksjon
Se kjerneverdiene på side 9.
Tenk på innvirkning og laget
deres.
Skriv ned hvordan laget påvirket
hverandre og andre på en positiv
måte.

Prosjektgruppe
Planlegg prosjektpresentasjonen. Sjekk ut dommerskjemaet
for hva dere skal inkludere.
Skriv manuskriptet for
presentasjonen av det
innovative prosjektet.
Lag eventuelle rekvisitter eller
utstillingsmateriale dere trenger.
Vær engasjerende og kreative!

Robotgruppe
Fortsett å lage løsninger til
oppdragene dere vil løse hvis
dere har tid.
Sikre at dere forstår koden for
hvert oppdrag og kan forklare
den.
Planlegg konkurransestrategien
deres på robotbanen og de
oppdragene dere skal utføre.
Øv på alle oppdragene dere
vil løse i en 2,5-minutters
robotkonkurranse.

Del
Samle laget ved robotbanen.
Diskuter arbeidet dere har gjort
med prosjektet.
Diskuter hvilke oppdrag dere har
fullført.
Diskuter hvordan alle kan delta i
alle presentasjonene.

Hvordan kan
prosjektløsningen
deres hjelpe
samfunnet?
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ROBOT

I Økt

PROSJEKT

• Hvilke funksjoner på roboten
deres viser god mekanisk
design/konstruksjon?

• Hva skal dere bygge med de
hvite klossene for å representere
løsningen deres?

• Hvordan bestemte dere hvilke
oppdrag dere skulle løse?

• Har dere foretatt endringer
av løsningen på grunnlag av
råd fra andre når dere har delt
informasjon?

Økt 11

Introduksjon
Fortell om dere selv og hvordan
dere liker FIRST® LEGO®
League Challenge!

Prosjektgruppe
Fortsett å jobbe med
prosjektpresentasjonen. Vær
tydelig og organisert!
Planlegg hva hvert lagmedlem
skal si.

Robotgruppe
Bruk modellen dere laget av de
hvite klossene i oppdrag 1.
Programmer roboten til å utføre
oppdraget.
Planlegg presentasjonen av
roboten/programmeringen.Sjekk
ut dommerskjemaet for å se hva
dere bør inkludere.
Skriv manuskriptet for
presentasjonen av roboten/
programmeringen.
Øv på presentasjonen.

Del
Samle laget ved robotbanen.
Diskuter prosjektpresentasjonen
og hvilken rolle medlemmene på
laget har i den.
Kjør en 2,5-minutters
øvelseskamp og fortell hvilke
oppdrag som er utført. Diskuter
presentasjonen av roboten/
programmeringen.
Diskuter om det er noe annet
dere må gjøre før turneringen.

ROBOT
• Er robotens utstyr klart?
• Har dere en plan for hva dere
skal gjøre hvis et oppdrag ikke
fungerer?

PROSJEKT
• Har dere organisert
presentasjonen slik at alle får si
noe?
• Har dere fortalt alle at de skal
snakke høyt og tydelig, SMILE
og ha det GØY?

RePLAYSM
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Økt 12

Introduksjon
Se kjerneverdiene på side 9. Tenk
på GØY og laget deres.
Skriv ned hvordan laget har hatt
det gøy i løpet av dette prosjektet.

Lag
Øv på presentasjonen av det
innovative prosjektet.
Vis hvordan dere bruker
kjerneverdier når dere
presenterer!

Lag
Øv på teknologipresentasjonen.
Pass på å nevne hvordan laget har
brukt kjerneverdier!
Gjennomfør 2,5- minutters
robotkamper.

Del
Gjennomgå alle
dommerskjemaene.
Gi nyttige tilbakemeldinger på
hver presentasjon på grunnlag av
dommerskjemaene.

Har dere tid til overs?
Fortsett å utføre oppdrag og jobbe på
prosjektet deres før turneringsdagen

Har dere hatt det
gøy med FIRST®
LEGO® League
Challenge?

HVA DERE KAN FORVENTE PÅ TURNERINGSDAGEN
• Laget skal ha det GØY på turneringsdagen og
integrere kjerneverdier i alt dere gjør.
• Hele laget vil møte dommerne, og dere skal fortelle
om hva laget har opplevd i dette prosjektet. Tenk på
hvor dere startet og hvor dere er nå. Tenk på hva
dere har oppnådd og hvilke utfordringer dere har
stått overfor og taklet.
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I Økt

• Dere skal fortelle om lagets innovative prosjekt,
roboten/programmeringen og hvordan laget har
integrert kjerneverdiene i arbeidet sitt.
• I robotkonkurransen skal to lagmedlemmer
kjøre roboten på robotbanen i hver 2,5-minutters
robotkamp.

Forbered dere til turneringen
Tenk på lagets utvikling gjennom øktene og hele
sesongen.
Hvilke utfordringer møtte dere? Hvordan taklet
dere dem?
Reflekter over kjerneverdiene dere brukte i
introduksjonsaktivitetene.
Hvordan har dere brukt kjerneverdiene?
Tenk på hvordan dere delte informasjon på
slutten av hver økt.
Hvordan kan dere dele arbeidet deres med
dommerne på en lignende måte?

Jeg skal fortelle
om utviklingen til
laget vårt.
Vi skal
presentere
det innovative
prosjektet vårt!

Vedlegg

Se på målene dere skrev på side 16.
Klarte dere å oppfylle disse målene? Hvorfor/
hvorfor ikke?
Snakk om programmene dere har laget for
roboten deres.
Hvordan kan dere forklare dem for dommere
som kanskje ikke har kjennskap til den
programvaren dere har brukt?
Tenk på alt arbeidet dere har gjort med det
innovative prosjektet.
Kan dere tenke på kreative måter å formidle alt
det harde arbeidet på?

Jeg skal
snakke om det vi
har lært.

Jeg skal beskrive
robotens design og
alle dens ulike deler.

Jeg skal
forklare de ulike
programmene våre
og hvordan de får roboten til å bevege
seg.

Jeg skal
fortelle om hvordan
laget vårt integrerte
kjerneverdier i alt det
vi gjorde.

RePLAYSM
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Pseudokode
Oppdragets navn:

Oppdrag nummer:

KODETRINN
Skriv ned de bevegelsene roboten må gjøre for å fullføre oppdraget.

Bevegelse 1

Bevegelse 6

Bevegelse 2

Bevegelse 7

Bevegelse 3

Bevegelse 8

Bevegelse 4

Bevegelse 9

Bevegelse 5

Bevegelse 10

ROBOTBANEDIAGRAM

Pseudokode
er nedskrevne
trinn for den
planlagte koden!

Her kan dere tegne den ruten roboten deres vil bruke for å utføre
oppdragene.

Gå til appen og
begynn på et nytt
prosjekt. Utforsk
hvilke kodeblokker
som vil få roboten
til å bevege seg
som i de planlagte
kodetrinnene du
skrev ned.

30

Deltakerhefte

I Vedlegg

Forskning
Bruk denne siden til å dokumentere forskning og undersøkelser om prosjektets problemstilling og løsning.
Dere kan bruke ekstra sider for å beskrive arbeidet deres om nødvendig.

ANALYSE AV PROBLEM OG LØSNING
Skriv viktig informasjon her.

Veiledende
spørsmål:
Hvilken type informasjon
leter dere etter?
Har kilden informasjon
som er relevant for
prosjektet deres?
Kan dere bruke ulike
informasjonskilder, som
f.eks. internett, bøker og
eksperter?
Er dette en god og
nøyaktig
informasjonskilde?

Dere skal
arbeide med
denne siden i økt
7-8.

KILDER
Skriv hvor dere har hentet informasjon og fakta, for eksempel tittel, forfatter og nettsted.

1.

2.

3.

RePLAYSM
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Prosjektutvikling
Bruk denne siden til å utvikle løsningen og prosessen dere bruker for å komme frem til den.

TEGNING
Lag en skisse av løsningen.

BESKRIVELSE
Forklar løsningen deres, og beskriv hvordan den løser problemstillingen.

Dere skal
arbeide med
denne siden i
økt 8.

PROSESS
Beskriv den prosessen dere fulgte for å utvikle løsningen deres.
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Veiledet oppdrag
Det er kjempegøy å være aktiv og leke sammen. Vi
kan hjelpe mennesker til å bli aktive ved å lage leker,
spill og aktiviteter som alle kan delta i. Boccia er et godt
eksempel på dette, og det er til og med en olympisk
sportsgren.
Som alle installasjonene på FIRST® LEGO® Leaguebanen, kan boccia-modellene i oppdrag 8 (M08)
inspirere dere til å tenke på en løsning for det innovative
prosjektet.
For å hjelpe dere med å lære hvordan man bruker
fargesensorer for å følge linjene på matten, har vi laget
en veiledet oppdrag-leksjon. Først skal dere lese leksjon
5 på side 11. Så blir dere sendt videre til appen, enten
SPIKE™ Prime eller LEGO MINDSTORMS® Education
EV3 Classroom.

M08

Felles-boccia (pose 5)

Boccia sikt og treff (pose 5)

Spillterninger (pose 1)

Dette spillet kan spilles overalt der dere kan tegne et mål på bakken. Kasterampen er utformet for å gjøre det lett
for alle å delta. Bygg i økt 1

I appen kan dere:
• Endre den roboten dere har jobbet med.
• Bygge spesielt utstyr som kan hjelpe dere med å utføre
oppdraget.
• Starte roboten i riktig posisjon i Startområdet.
• Laste ned det programmet som brukes til å utføre
oppdraget.
• Kjøre roboten og se den fullføre oppdraget og oppnå
poeng.
• Bruke de nye ferdighetene deres i å følge linjer til å
komme frem til tredemølle-installasjonen.
• Tenk på hvordan dere kan integrere boccia-oppdraget i
konkurransen.
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Erfaringer
Jay Flores

Global STEM-ambassadør
Her jobber jeg: Rockwell Automation
Min forbindelse med FIRST®: Jeg hjalp til med
å utvikle FIRST Robotics Competition, og hjelper
FIRST med å utvikle strategiene for å nå frem til flere
barn.
Morsomt å vite om meg: Jeg har deltatt i to
sportskonkurranser på TV: Exatlon Estados Unidos
på Telemundo (2019) og BattleFrog League
Championship på ESPN (2016).
Min STEM-superhelt: FIRST® LEGO® Leagueelever som løser ekte problemer i sine egne
lokalsamfunn.
Mitt råd til lagene: Innover endringene dere ønsker
i verden.

Javion Mosley
Senior ingeniør

Her jobber jeg: Rockwell Automation
Min forbindelse med FIRST: Riverside Robotigers
2830-mentor, tidligere FIRST-deltaker
Morsomt å vite om meg: Jeg liker å reise og å
oppleve så mye jeg kan. Jeg har også vært praktikant
hos Rockwell Automation i Kina.
Min STEM-superhelt: Wilbur og Orville Wright. Jeg
er veldig interessert i flyvning.
Mitt råd til lagene: FIRST gir dere en flott mulighet til
å få et første innblikk i teknikk og konstruksjon. Bruk
det som et fundament for fremtiden, for det dere gjør i
dag vil påvirke det dere kan oppnå i morgen.
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Leanne Cushing
Mekanisk ingeniør

Her jobber jeg: Bellwether Coffee
Min forbindelse med FIRST®: Jeg deltok i FIRST
Robotics-konkurranser på videregående, og mentorene
hjalp meg til å finne ut at jeg er flink til og elsker å arbeide
med mekanisk design.
Morsomt å vite om meg: Det meste av fritiden min
tilbringer jeg med Battlebots og laget mitt, Valkyrie, der vi
designer, bygger og konkurrerer med den 113 kilo tunge
roboten vår på Discovery Channel.
Min STEM-superhelt: Bill Nye, fordi han klarte å
formidle naturfag og teknologi på en spennende måte.
Han viste meg at du kan være både underholdende,
sosial og smart. Han gjorde meg enda mer nysgjerrig og
lærte meg så mye da jeg var liten.
Mitt råd til lagene: Lidenskap er ikke perfeksjon. Vær
den du er, ikke la andre mennesker fortelle deg hvem du
skal være eller hva du kan eller ikke kan gjøre. Ikke vær
redd for å prøve noe nytt. Det verste som kan skje er at
du får en ny mening eller kan fortelle en ny historie.

Pedro Alejandro Yang
Prosjektleder

Her jobber jeg: LEGO® Education
Min forbindelse med FIRST: Jeg jobber i LEGO
Educations konkurranseavdeling, og vi er FIRSTs
strategiske partner.
Morsomt å vite om meg: Jeg spilte badminton
i sommer-OL i 2004. Hobbyen min er å prøve
ut oppskrifter som berømte kokker legger ut på
YouTube.
Min STEM-superhelt: Woodie Flowers. Han var
en forkjemper for STEM, men anerkjente også at
mennesker må være empatiske for å lykkes: Han
var mannen bak det vi i vårt FIRST LEGO Leaguenettverk kaller Gracious Professionalism®.
Mitt råd til lagene: Det viktigste er ikke å vinne, men
det du lærer og de vennene du får underveis.
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